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ASIGURAREA FURAJELOR 
PENTRU IARNĂ 

o obligație, o preocupare de zi cu zi a tuturor 
unităților agricole, a consiliilor populare
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LARGĂ APROBARE, SPRIJIN DEPLIN FATĂ DE MĂSURILE DE MARE 
ÎNSEMNĂTATE PRIVIND ÎNTĂRIREA AUTOCONDUCERII Șl 
AUTOAPROVIZIONĂRII, SPORIREA PRODUCȚIEI AGRICOLE, 
ASIGURAREA UNEI APROVIZIONĂRI RITMICE, ECHITABILE

A POPULAȚIEI, HOTĂRlRE UNANIMĂ DE A ACȚIONA CU PRICEPERE 
Șl RĂSPUNDERE PENTRU ÎNFĂPTUIREA LOR NEABĂTUTĂ

Opinia publică din țara noastră a luat cunoș
tință cu vie satisfacție de importantele măsuri 
adoptate la inițiativa secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru întărirea autocondu- 
cerii și autoaprovizionării teritoriale în vederea 
asigurării unei aprovizionări mai bune și stabile 
a populației, satisfacerii cerințelor raționale de 
consum — măsuri cuprinse în recentele decrete 
ale Consiliului de Stat.

In telegrame ADRESATE C.C. AL P.C.R., TO- 
VARĂȘULUI nicolae ceaușescu, comitete de 
partid municipale, orășenești și comunale, pre
cum și participanții la adunările cetățenești 
care au avut loc în întreprinderi ți instituții, 
in comune, iți exprimă deplina adeziune 
față de măsurile adoptate, care reprezintă, in 
cel mai înalt grad, interesele tuturor cetățenilor, 
se angajează să acționeze cu hotărîre pentru

traducerea în viața a acestor măsuri, pentru ca, 
prin muncă unită și rodnică, patria noastră să 
facă noi pași pe calea progresului multilateral, 
să se înfăptuiască în mod exemplar mărețele 
obiective stabilite de Congresul al Xll-lea al 
partidului.

Publicăm, in pagina a lll-a, telegra
me adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

BÎRLAD

Producție sporită 
cu cheltuieli 

materiale reduse

aprovizionări a populației
Au mai rămas aproape două luni 

din acest an de temelie al „cincinalu
lui calității și eficienței", perioadă în 
care eforturile colectivelor din eco
nomie, ale tuturor oamenilor muncii 
sint preponderent orientate în direc
ția Îndeplinirii exemplare a obiective
lor planului național unic de dezvol
tare economico-socială. Pretutindeni 
se âcționează stăruitor, energic pen
tru mai buna organizare a producției 
și a muncii, pentru mobilizarea rezer
velor interne sus
ceptibile să im
pulsioneze ritmul 
realizării preve
derilor planului, 
să sporească efi
ciența economică 
a întregii activi
tăți.

Conducerea 
partidului, secre
tarul generai al 
partidului. to
varășul Nicolae 
Ceaușescu. se pre
ocupă îndeaproa
pe, sistematic de 
se acționează in 
industriale și pe șantiere, de modul 
în care se desfășoară pe ogoare în 
această toamnă lucrările campaniei 
de recoltare. Sint pilduitoare. în acest 
sens, recentele consfătuiri pe proble
me ale agriculturii, numeroasele vizite 
de lucru ale secretarului general al 
partidului, ședințele Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. in cen
trul dezbaterilor cărora s-au aflat cele 
mai importante probleme ale dezvol
tării economiei, in strînsă legătură cu 
ale creșterii nivelului de trai al po
porului.

Această preocupare statornică a fost 
pusă puternic în lumină la recenta 
ședință a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. în cadrul căreia a 
fost analizat modul în care se desfă
șoară campania de toamnă, cît si apli
carea noilor măsuri menite să

A

modul in care
întreprinderile

impulsioneze realizarea obiectivelor 
stabilite de Congresul al Xll-lea al 
partidului In domeniul agriculturii, 
prin promovarea largă a principiilor 
autoconducerii și autoaprovizionării 
teritoriale. ,

în această perioadă, prioritatea 
priorităților pentru agricultură, subli
niată pregnant de Comitetul Politic 
Executiv, o constituie încheierea cu 
maximă urgență. în numai cîteva 
zile, a insămințării culturilor de

toamnă, paralel cu recoltarea porum
bului și a celorlalte produse agricole, 
cu efectuarea arăturilor și pregătirea 
terenurilor destinate însămintărilor de 
primăvară. Termenele preconizate : 
1 noiembrie pentru încheierea recol
tării porumbului : 10 noiembrie pen
tru sfecla de zahăr și 15 noiembrie 
pentru toate celelalte lucrări pregăti
toare privind recolta anului viitor. 
Profunde rațiuni economice determi
nă stabilirea unor asemenea obiective 
mobilizatoare : necesitatea de a. pune 
la adăpost in cele mai bune condiții 
întreaga recoltă din acest an, fără 
nici o pierdere sau depreciere, de a 
asigura o temelie trainică pentru ob
ținerea 
in 1982.

Starea 
perioada 
de pe acum, premise certe in ce pri
vește obținerea unor recolte bogate

de recolte cit mai mari

culturilor insămîntate în 
optimă dovedește că există.

în anul viitor. Să facem tot ce de
pinde de noi pentru ca această premi
să favorabilă care se conturează să de
vină fapt împlinit 1 Tocmai din aceas
tă perspectivă, Comitetul Politic Exe
cutiv a subliniat necesitatea folosirii 
cu randamente superioare a imensu
lui parc de mașini de care dispune în 
prezent agricultura noastră, realizării 
unei ample mobilizări a tuturor lo
cuitorilor satelor, a unor largi catego
rii de cetățeni, pentru încheierea re

coltării la terme- 
‘ nele stabilite, e-

liberarea terenu- 
—. ____!l__ iilor de resturile

flf vegetale.
IllUuUi HUI tirea corespunză-

, toare a anului a-

tic Executiv
admit nici o amî- 
nare, pentru că 
de ele depind în 
mod nemijlocit 

■... buna noastră a-
provizionare cu 

toate cele necesare, creșterea în con
tinuare a nivelului de trai al între
gului popor, în conformitate cu obiec
tivele stabilite de cel de-al Xll-lea 
Congres al partidului.

Recentele măsuri adoptate prin 
decretele Consiliului de Stat creează 
cadrul organizatoric propice pentru 
realizarea unei aprovizionări bune și 
stabile a populației, în conformitate 
cu posibilitățile existente, pentru sa
tisfacerea cerințelor raționale de con
sum, potrivit principiilor eticii și 
echității socialiste, înlăturarea tuturor 
formelor de risipă, a tendințelor de 
supraaprovizionare, stocare și spe
culă, de degradare sub orice formă a 
produselor agroalimentare. Actionînd 
neabătut în acest cadru organizatoric, 
judicios conceput, există toate condi
țiile pentru o bună aprovizionare a

Deși au trecut numai patru 
luni de cind a intrat in funcțiu
ne întreprinderea de pietre 
abrazive din municipiul Birlad, 
colectivul de aici a obținut suc
cese deosebite. Astfel, planul la 
producția-marfă a fost depășit 
in această perioadă cu 23 mili
oane lei, iar la producția netă 
cu peste 3,2 milioane lei. Cheltu
ielile materiale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost reduse cu 
24 lei. (P. Necula).

(Continuare in pag. a IV-a)

pregă-

Deși de la apariția Legii autoaprovizionării a trecut un singur an 
agricol, multe localități din tară au reușit să ciștige o experiență va
loroasă în cultivarea legumelor, creșterea animalelor, păsărilor. în ob
ținerea de produse agroalimentare pentru consumul propriu si pentru 
livrări la fondul de stat. în „strategia" autoaprovizionării. un rol im
portant trebuie să revină comunelor din preajma marilor orașe si ma
rilor centre muncitorești, bazine legumicole tradiționale, care totodată 
au fost și trebuie să rămînă baze de realizare a majorității produse
lor destinate aprovizionării populației urbane. Sarcină ale cărei însemnă
tate si urgentă au devenit si mai limpezi prin recentele decrete, prin pre
vederile consacrate autoconducerii si autoaprovizionării teritoriale. însi autoaprovizionării teritoriale. în

CONSTANȚA : In grădinile 
din „centura legumicolă" 
a orașului, producții bune, 

care pot fi și mai bune I

gălniceanu, Nicolae Bălcescu. Caste- 
lu. Poarta Albă. Basarabi. 23 August, 
Limanu, Pecineaga. Vadu lui Mihai.

A fost creată astfel o „centură le
gumicolă" care, pe tot parcursul ve-

Spre deosebire de alte municipii 
reședință de iudet din tară. Constan
ta are preocupări specifice pentru 
realizarea autoaprovizionării. Pentru 
satisfacerea tuturor cerințelor de 
consum, consiliul popular municipal 
a pornit de la următorul conside
rent : numărul scriptic al locuitorilor 
este de peste 200 000 de oameni, dar. 
mai ales in timpul sezonului cald, a- 
cest număr se dublează, populației 
stabile adăugîndu-i-se turiștii veniti 
pe litoral. Iată de ce au fost extinse 
mult sursele de producție. în special 
cu legume si fructe, municipiul și 
factorii de decizie de la consiliul 
popular județean induzînd în acest 
scop toate comunele învecinate cu 
tradiție in legumicultura : Mihail Ko-

REALIZAT PESTE 70 LA SUTĂ 
DIN CANTITĂȚILE PREVĂZUTE 

Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Botoșani, Cluj, Covasna, Hunedoara, 
Iași, Maramureș, Neamț, Satu Mare, 

Sălaj, Sibiu

REALIZAT INTRE 50-70 LA SUTĂ
Bacău, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș- 

Severin, Constanța, Dîmbovița, Dolj, 
Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, 

Mehedinți, Mureș, Olt, Suceava, Timiș, 
Tulcea, Vaslui, Vîlcea, Vrancea, Sectorul 

agricol Ilfov

REALIZAT PINĂ LA 50 LA SUTĂ
Argeș, Călărași, Gorj, Prahova, 

Teleorman

Rezervele sînt mari. Mari trebuie sâ fie pretutindeni 
și eforturile pentru valorificarea lor

Să privim graficul de mai sus și 
să reținem că procentul reali
zat la însilozarea furajelor în 
județul Teleorman este de numai 
48 la sută din cantitățile prevăzute. 
Să adăugăm la aceasta că procen
tul de realizare la depozitarea finu
lui reprezintă abia 62 la sută. 
Intr-un grad sau altul, situația e 
asemănătoare și în alte cîteva ju
dețe — Gorj, Argeș, Prahova, Călă
rași și chiar în județe cu situații 
mulf mai bune la depozitarea fura
jelor. lată de ce acum trebuie 
făcute toate eforturile necesare în 
vederea strîngerii tuturor resurselor 
de furaje care pot fi conservate 
pentru iarnă.

Situația din cimp arată că sint

incă mari cantități de nutrețuri care 
se pot însiloza sau depozita pentru 
iarnă - coceni, masă verde din cul
turile duble, frunze și colete de 
sfeclă, resturi legumicole, otava 
finețelor etc. Pentru asigurarea fu
rajelor suculente trebuie să se inși- 
lozeze neîntîrziat coceni în amestec 
cu masă verde sau tăiței de sfeclă 
și borhoturi, astfel incit să se con
serve în bune condiții toate sorti
mentele de nutrețuri. In vederea 
completării stocurilor de fin este 
necesar sâ fie cosite lucernierele 
irigate cu plante dezvoltate normal 
și otava finețelor. De asemenea, 
concomitent cu recoltarea porumbu
lui, sfeclei de zahăr și altor produse 
ale toamnei să fie strinse și depo-

zitate în bune condiții toate 
resursele vegetale furajere. Așa cum 
au făcut dintotdeauna bunii gospo
dari, pentru a nu consuma din re
zerva de furaje pentru iarnă,
continue pățunatul animalelor pe 
porumbiște, pe celelalte suprafețe 

se

sâ

recoltate, pe toată durata cît 
menține timpul frumos.

Asigurarea furajelor trebuie 
constituie una dintre cele mai 
portante acțiuni desfășurate de

să 
im- 

,___ ___or
ganele ți organizațiile de partid ți 
consiliile populare in această pe
rioadă pentru furajarea corespunză
toare a animalelor pînă la viitoarea 
recoltă, pentru a asigura condițiile 
necesare crețterii producției de 
corne ți lapte.

Piteștiul - ca și toate orașele patriei - a cunoscut o puternică dezvoltare. 
In imagine - noile construcții din centru! orașului

multe din comunele respective, consiliile populare — cărora le revin 
principalele sarcini in domeniul autoanrovizionării teritoriale, zonale — 
au luat măsuri pentru ca cea mai mare parte dintre cetățeni, in spe
cial cei din zonele amintite, să-și asigure singuri, în curți, pe lotu
rile de pămint ne care le au în folosință. DrinciDalele produse pentru 
consum — carne, lefeume. fructe, lapte, ouă — si. in același timp, să 
contracteze cantităti cit mai importante în vederea constituirii fondului 
de stat.

Iată pe scurt. în această privință, cîteva dintre experiențele acu
mulate si citeva preocupări de viitor_ legate de aprovizionarea cu pro
duse agroalimentare a municipiilor Constanta. Clui-Napoca si Focșani.

— în comuna noastră au cultivat 
legume peste 2 000 cetățeni, adică 
toată suflarea satelor. Nicăieri n-a 
fost lăsată pîrloagă nici o palmă de 
pămint. Aproape pe Întreaga supra

Experiența comunelor din jurul orașelor Constanța, Ciuj- 
Napoca și Focșani demonstrează că piețele orașelor pot 
să nu ducă lipsă de produse agroalimentare dacă gos

podarii sînt cu adevărat gospodari

I 120 tone legume, din care 460 tone 
au rămas pentru consumul propriu, 
iar 660 tone au fost livrate fie direct 
la piață, fie prin contractări sau 
achiziții la fondul de stat.

Analizele făcute de Consiliul popu
lar al municipiului Constanța con
chid că și locuitorii celorlalte co
mune au obținut rezultate similare.

Posibilități de producție sint insă 
„centurii 
se mai 

altele — 
maxim, 

celelalte
rli. a aprovizionat plata alimentară 
în condiții satisfăcătoare, cantitatea 
de legume contractată de comerț cu 
producătorii din aceste zone fiind 
pentru anul 1981 de peste 4 000 tone.

O verigă a acestei centuri este co
muna Dorobantu. Președintele birou
lui executiv al consiliului popular 
comunal, tovarășul Constantin Doro
bantu. ne-a relatat referitor la ex
periența acestei localități:

față cultivată au fost obținute cite 
2—3 culturi succesive. Peste 
cetățeni și-au amenajat, pe o 
față totală de 3.5 ha, solarii 
nele, de pe care au obținut 
extratimpurii. Rezultatul : 
propus să livrăm în acest an la fon
dul de stat 215 tone legume, iar acum, 
cind tragem linie și adunăm, consta
tăm că in grădinile personale cetă
țenii comunei noastre au produs

800 de 
supra- 
și tu- 
culturi 
ne-am

mult mai mari. în incinta 
legumicole" a municipiului 
află terenuri nefolosite, iar 
nefructificate la nivelul 
Pentru ca orașul Constanța, 
centre urbane din județ să fie apro
vizionate de localitățile preorășe
nești într-o măsură cît mai mare e 
nevoie ca tuturor locuitorilor să li 
se explice de către activul consilii
lor populare, de către deputati. de 
către specialiști In agricultură că a 
aproviziona orașul cu alimente, așa 
cum industria aprovizionează satele
(Continuare in pag. a IV-a)

9 întreprinderi indus
triale din județul Boto
șani au îndeplinit planul 

pe 10 luni
Pină ieri, 21 octombrie, 9 în

treprinderi industriale din jude
țul Botoșani au raportat îndepli
nirea planului la productia-marfă 
pe 10 luni ale anului. Valoarea 
producției suplimentare ce se va 
obține în aceste unități pînă la 
sfirșitul lunii octombrie însu
mează peste 80 milioane lei, în
tregul spor obținîndu-se pe sea
ma creșterii productivității mun
cii. (Silvestri Ailenei).

BACĂU : Apartamentul 
3 500

Constructorii de locuințe din 
județul Bacău au predat „la 
cheie" apartamentul 3 500 din a- 
cest an. cu 450 apartamente mai 
mult decît prevede planul la zi. 
Cele mai multe apartamente au 
fost construite în municipiile 
Bacău și Gh. Gheorghiu-Dej, 
precum și în centrele muncito
rești Buhuși, Comănești. Moi- 
nești, Tirgu Ocna. La parterul 
noilor blocuri s-au dat in fo
losință numeroase SDatii comer
ciale si unităti destinate servi
ciilor pentru ponulatie. La Ba
cău. în zona de nord-vest a 
municiDiului. prinde contur 
un nou ansamblu de locuințe, 
care poartă numele poetului 
Bacovia Aici vor fi înălțate pes
te 4 400 de apartamente, 9 
școli, creșe și grădinițe, un dis
pensar medical, spații comercia
le etc. Primele blocuri, care în
sumează circa 1 500 de aparta
mente. au și fost date în folo
sință. (Gh. Baltă).

P

Rădăcina noastră este aici, 
in Reșița natală, de unde 

pornesc puternicele motoare 
care poartă faima României

Am hotărît totuși să 
așteptăm pină după 
pauza de prinz. Cu 
atit mai mult cu cit ni 
se spusese că șeful de 
echipă Iosif Waninger, 
omul pe care il cău
tam. obișnuiește „să 
ia masa în familie". în 
cazul de fată, familia 
însemnind băieții din 
echipă. între timp, in- , 
ginerul-șef de la „mo
toare navale". loan 
Tudonan, ne introduce 
în fantastica lume a 
coloșilor ce propulsea
ză pe mările și ocea
nele lumii navele cu 
tricolor românesc. O 
istorie atit de proas
pătă. incit simți încă 
gustul broboanei de 
sudoare a începutului, 
ale cărui imagini n-au 
izbutit încă să se stra
tifice in memorie. 
Anul 1977 — premieră 
pe tară : motorul na
val reșitaan cu o forță 
de 8 000 C.P. : anul 
următor — gigantul 
de 20 000 C.P. Pe urmă 
— o întreagă „fami
lie". de la 8 000 cai- 
putere pînă la 30 000. 
Un asemenea motor 
are dimensiunile unui 
bloc cu patru etaje. 
Toate instalate pe 
nave purtind mindre 
denumiri : „Oituz",
„Mărășești". „Mărăști". 
„Fîntînele"... întruchi
pare a gîndirii tehni
ce. dăruirii muncito
rești, mindriei patrio
tice si spiritului revo
luționar ale oamenilor 
Reșiței de azi. Printre 
care, șeful de echipă 
Iosif Waninger.

Cind i-am spus mo
tivul pentru care am 
aminat discuția, ne-a 
răspuns cu un fel de 
regret :

— Ba. dimpotrivă, 
tocmai atunci trebuia 
să fi venit. Ne-ati ti 
găsit pe toți în pien, 
in jurul mesei, ne-ati 
fi cunoscut pe toti din 
echipa „20 000 C.P.". Cu 
atit mai mult, cu cit 
ceea ce îmi propuneți 
să discutăm se referă 
la toti. Dar absolut la 
toti.

— Bine, dar ni s-a 
spus că sinteti unul 
din „părinții" motoru
lui naval..

La fel de „părin-

in iume“
te" ca și un Mihai 
Birțu, șeful echipei din 
schimbul doi, ca toți 
ceilalți care-i adaugă 
motorului cite ceva 
fără de care caii-pu- 
tere n-ar mai împinge 
nava. Deci, fiecare din 
noi avem temei de 
mîndrie pentru acest 
motor. Acolo, departe 
de tară, sub faldurile 
drapelului României, 
este ceva din munca 
ta ! Ce, e puțin lucru ?

— Cum simțiți per
sonal această mîndrie 7

— în primul rind, 
nu prea înțeleg de ce 
m-ați ales tocmai pe

Dialog 
cu muncitorul 

Iosif WANINGER 
Erou al Muncii 

Socialiste

mine să vă răspund. 
Mă rog, Birțu este 
după-amiază. dar ar 
mai fi si alții. Bine, 
fie. Citeodată. ne mi
nunăm singuri. Par- 
că-f ieri cind începeam 
primul motor si ne în
trebam cu emoție in 
sinea noastră : „O 
merge ?, N-o merge 7“ 
Iar dacă pe noi ăștia, 
mai vîrstnici, ne tre
ceau nădușelile. vă în
chipuiți ce simțeau 
ceilalți mai tineri.

— Sînteti un mese
riaș experimentat. De 
ce să fi avut emoții ?

— Motoarele astea, 
dragi tovarăși, nu sînt 
de... motoretă. Aici e 
vorba de tehnică mon
dială de vîrf. Trebuia 
să facem tată. întrea
ga tară era. cum se 
spune, cu ochii pe noi. 
aștepta cu încredere 
pasul ăsta Înainte. Cît 
de mare a fost încre
derea ce ni s-a acor
dat o dovedește faptul 
că însuși secretarul 
general al partidu
lui tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a venit in 
mijlocul nostru. S-a 
sfătuit cu noi, ne-a 
dat indicații de nepre
țuit Și uite, astăzi, ro
dul minților și brațe
lor noastre își face da
toria In sălile de ma-

șini ale navelor. Indus
tria țării și-a îmbogățit 
biografia cu realizarea 
de prestigiu 
motor naval, 
fiile fiecăruia 
— la fel.

— Să zicem 
fia' șefului _ ____ „
Iosif Waninger.

— Iar despre mine ? 
Repet încă o dată, 
asta se referă la abso
lut toti ceilalți. Este 
vorba de un fel de 
treaptă mai sus. de pe 
care multe lucruri se 
văd mai clar. Treaptă 
urcată cu destulă tru
dă, dar care lucru trai
nic se face ușor ? Este 
un fel de gust al sui
șului care, dacă l-ai 
deprins, nu te mai pă
răsește.

— Cind ați deprins 
acest gust ?

— E o istorie mai 
lungă. începută acum 
vreo patruzeci de ani. 
Eram ucenic la 
„U.D.R.*  (cum se che
ma uzina pe atunci), 
împreună cu prietenul 
meu Mihai Birțu. Tata, 
tot Iosif îl chema, care 
lucra la secția loco
motive cu abur a uzi
nei. imi băgase în cap 
că meseria, dacă izbu
tești ) s-o „furi", pe 
urma te „fură" ea. Pe 
viată. Si seara, după 
ce plecau lucrătorii, 
zăboveam cu Birțu 
lingă cite o menghină 
și încercam să mește
rim cite ceva. Și 
uite-așa, zi de zi, pină 
cind a venit proba de 
lucru pentru promo
varea în anul doi de 
ucenicie. Ne-am pre
zentat probele : un 
ciocănel, un clește, 
niște chei. După ce 
le-a văzut, meșterul 
s-a zburlit la noi. cre
dea că piesele fusese
ră lucrate de altcine
va. Pe Birțu. parcă l-a 
sl urecheat. Cu mine 
putea să iasă și mai 
rău. L-a chemat pe 
tata : „Măi neamtule. 
fiu-tău și ăsta micu. 
Birțu, se învață la fu-

numită 
Biogra- 
din noi
biogra- 

de echipă

Laurentiu DUȚA 
Nicolae CATANA ----------- 1--------- 
(Continuare 
in pag. a V-a)
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Sarcini de mare importantă și urgență ale organelor agricole și organizațiilor de partid de la sate

RECOLTAREA FĂRĂ PIERDERI A TUTUROR CULTURILOR, LIVRAREA PROMPTĂ, 
INTEGRALĂ A PRODUSELOR CONTRACTATE LA FONDUL DE STAT!

în Olt, ritm foarte bun.
90 la sută din suprafețe 

au fost recoltate
Trebuie mult grăbit transportul, in special 

al celor 20000 tone porumb aflate in cîmp

întrajutorare - și la cules și la transport

în unitățile agricole din județul 
OLT porumbul a fost recoltat de pe 
mai bine de 103 000 hectare, ceea ce 
reprezintă aproape 90 la sută din su
prafețele cultivate. Mult avansate 
sint consiliile unice agroindustriale 
Rusănești, Corabia, Vlădila. Scomi- 
cești și Verguleasa, unde în două-trei 
zile se va încheia această importantă 
lucrare. Dealtfel, la I.A.S. Redea, la 
cooperativele agricole Scomicești, 
Mărgineni. Drăgăneștl-Olt și în multe 
alte unități s-a încheiat culesul po
rumbului. Pentru finalizarea acestei 
importante acțiuni, pină la sfirșitul 
lunii octombrie se acționează cu 
toate forțele mecanice și manuale, 
în consiliile agroindustriale Balș, 
Vlădila, Stoicănești și Găneasa. rit
mul zilnic planificat nu numai că se 
realizează, dar se și depășește. Nu 
același lucru se poate spune despre 
consiliile unice agroindustriale Ste
fan cel Mare, Caracal, Valea Mare, 
unde ritmul zilnic nu depășește 50 la 
sută din cel planificat. Se impune 
ca și în aceste unități să se mobili
zeze mai bine forțele mecanice șl 
manuale, astfel incit întreaga re
coltă de pe cimp să fie cit mai 
repede adunată și livrată la fondul de 
stat. Unitățile agricole din județul Olt 
au livrat pină la această dată peste 
150 000 tone porumb la fondul centra
lizat al statului. Unele cooperative a- 
gricole, intre care Scornicesti, Măr
gineni, Cioroiu, au livrat la fondul de 
stat importante cantități peste pre

în agricultură, ce nu faci azi nu este sigur că vei putea face miine!
Un adevăr ce trebuie înțeles de toți agricultorii, dar și de cei datori să livreze acum 

combustibilul necesar pentru realizarea la timp a tuturor lucrărilor
Este bine cunoscut că in această 

perioadă a toamnei, in agricultură 
este de executat cel mai mare volum 
de lucrări de pe parcursul întregului 
an agricol. Este perioada cînd recolta 
trebuie strînsă și depozitată de pe 
milioane de hectare, cind sint de însă- 
mințat cu cereale păioase si de efec
tuat arături pentru producția anului 
viitor, de asemenea, ne milioane de 
hectare. Realizarea acestui mare vo
lum de lucrări lă1 termenele stabilite 
și evitarea oricăror pierderi de pro
ducție din recolta pe care deja o 
avem în mină impun ca o condiție 
esențială aprovizionarea ritmică cu 
cantitățile necesare de carburanți și 
lubrifianți.

Este de la sine înțeles că și în agri
cultură este obligatoriu să se facă 
economii de carburanți, să se res
pecte cu cea mai mare strictețe con
sumurile specifice, care sint normate 
foarte precis. Faptele arată că nu în
totdeauna tractoarele, celelalte ma
șini agricole și mijloace de transport 
sint folosite rațional, la capacitate 
maximă. Dincolo însă de aceste as
pecte. în ultimul timp au apărut si
tuații de altă natură, care determină 
încetinirea ritmului lucrărilor agri
cole.

Din relatările corespondenților noș
tri. ca și din informațiile primite de 
la Ministerul Agriculturii rezultă că 
de la începutul acestei luni foarte 
multe județe s-ab aflat in situația de 
a nu avea în stoc, de la o zi la alta, 
nici un strop de carburanți sau can
tități mici, cuprinse între 10 și 100 
tone, cu totul insuficiente pentru a 
asigura funcționarea întregului parc 
de tractoare și mașini agricole. Am 
căutat lămuriri asupra acestei stări 
de lucruri la comisia energetică din 
Ministerul Agriculturii, organism a 
cărui principală atribuție o constituie 
corelarea realizării sarcinilor de pro
ducție cu asigurarea cantităților ne
cesare de carburanți si lubrifianți.

Dintr-un început trebuie spus că 
față de volumul lucrărilor planifica
te, cantitățile de combustibil repar
tizate agriculturii sint cu mult sub 
k_____________  

vederile contractuale, ca urmare a 
producției bune realizate. Pentru ca 
această acțiune să se desfășoare in cit 
mai bune condiții au fost înființate 
peste 30 de depozite intermediare de 
preluare a producției de porumb. 
Ca urmare, în cele mai multe unități, 
porumbul recoltat a fost și transpor
tat în bazele de recepție sau la coo
perativele agricole. Cu toate acestea, 
mai sint pe cîmp circa 20 000 tone 
porumb. Ce se întreprinde pentru ca 
și această importantă cantitate să a- 
jungă In depozite și magazii ? între
barea am adresat-o tov. inginer Doru 
Rădulescu. directorul direcției agri
cole județene, care ne-a răspuns : 
„într-adevăr, într-o serie de unități 
sint mari cantități de porumb pe 
cîmp. Nu ca o scuză, dar vreau să 
vă spun că mijloacele de transport au 
fost dirijate cu prioritate pentru pro
dusele perisabile — legume, struguri 
etc. Comandamentul județean a luat 
măsuri pentru ca la transportul po
rumbului din cîmp în bazele de re
cepție să participe pe lingă mijloa
cele de la I.T.A. și I.T.S.A.I A. și au
tocamioane, tractoare cu remorci și 
mai ales atelajele din localitățile ju
dețului. în acest fel. în două-trei zile 
vom transporta întreaga cantitate de 
porumb care mai este la ora actuală 
in cimp“.

Emillan ROUĂ
corespondentul „Scinteii"

cele solicitate. Să ne referim la sta
țiunile de mecanizare a agriculturii, 
care sint și cel mai mare consuma
tor. Pentru luna octombrie, lună în 
care există cel mai mare virf de lu
crări, stațiunile de mecanizare au 
nevoie de circa 180 000 tone de moto
rină. Cotele repartizate însumează 
abia 114 000 tone. La această cantitate 
se adaugă încă 30 000 tone acordate, 
nu ca o suplimentare a cotei inițiale, 
ci în devans din cota lunii noiembrie, 
ceea ce nu înseamnă o soluționare a 
problemei, ci doar o amînare. Chiar 
și in aceste condiții, lucrările agricole 
nu ar avea de suferit prea mult 
dacă Ministerul Industriei Chimice, 
prin Centrala PECO ar asigura li
vrarea la timp a cantităților de
combustibil repartizate. Or. ce se
constată ? Livrarea 
octombrie a fost 
zile, pe parcursul 

cotei pe luna 
eșalonată pe 
întregii luni.

Aceasta înseamnă ca stațiunile de 
mecanizare și unitățile agricole să
fie aprovizionate cu țirîita, cit să le 
ajungă de azi pe miine. cu toate con
secințele ce decurg din această situa
ție. La aceasta se adaugă și unele 
discontinuități apărute în livrările
zilnice, ceea ce a făcut ca zilnic să 
existe 10 pină la 20 de județe care 
să nu aibă in stoc nici un gram de 
combustibil sau cantități cu totul in
suficiente. Această situație este 
elocvent ilustrată de tabelul alăturat.

în mod distinct se punea problema 
asigurării carburanților pentru trac
toarele și mijloacele de transport 
proprietate a cooperativelor agricole. 
Acestea au fost incluse in capacita
tea de transport stabilită pentru fie
care județ și. deci, trebuie folosite cit
mai eficient la transportul și depozi
tarea producției. Or. dacă, de bine 
de rău. benzina se asigură în anu
mite cantități, in ce privește necesa
rul, de motorină, acesta nici nu a fost 
luat'in calculul balanței de aprovi
zionare. Dacă totuși se asigură unele 
cantități de motorină, aceasta se face 
prin diminuarea repartițiilor date 
stațiunilor de mecanizare. Care este 
punctul de vedere al agriculturii în

închelndu-se în condiții de bună 
calitate însămînțatul păioaselor, or
ganizațiile de partid din județul 
ARGEȘ au întreprins noi măsuri de 
concentrare a forțelor umane și me
canice la culesul porumbului și ce
lorlalte produse agricole, precum și 
la executarea ogoarelor de toamnă 
pe întreaga suprafață rămasă nea
rată. La porumb, din cele 37 901 hec
tare existente în cooperativele agri
cole și I.A.S. s-au recoltat peste 
34 000 hectare. Lucrătorii ogoarelor 
consiliului unic agroindustrial Miroși, 
ca și în anii precedenți, au raportat 
că au încheiat primii această impor
tantă lucrare. Și aceasta ca rezultat 
al mobilizării tuturor cooperatorilor 
la cules, bunei organizări a atelaje
lor și utilajelor auto de transport, 
pentru aducerea operativă a știule- 
ților in bazele de recepție și pătule- 
le cooperativelor și fermelor agrico
le. „Cooperatorii din Ungheni — 
spune inginerul-șef al acestei unități.

Recoltarea furajelor la C.A.P. Vorniceni, județul Botoșani Foto : V. Anania

legătură cu aceste aspecte ? Iată 
citeva precizări pe care ni le-a făcut 
tovarășul Emilian MIHÂILESCU, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare :

— Dintr-un început aș vrea să 
precizez că pentru realizarea in to
CantitălUe de motorină existente în stoc în depozitele PECO 

din unele judele
Ziua

—————■
Zero tone titre tâo ~

și 50 tone
între 50 
și 100 tone

15 octombrie Botoșani Arad Tuicea
Gorj Bihor Maramureș
Satu Mare Olt Hunedoara
Vaslui Vrancea Covasna

t Vilcea 
Sălaj

Sibiu

16 octombrie Bihor Arad Covasna
Botoșani Gorj Dîmbovița
Satu Mare Olt Iași
Vaslui Neamț Maramureș

Tuicea 
Vrancea
Sălaj 
Hunedoara

Sibiu

19 octombrie Bihor Botoșani Alba
Galați Brăila
Maramureș Gorj
Satu Mare Neamț
Suceăva
Timiș’ 
Tuicea

Vilcea

20 octombrie Bihor Botoșani Alba
Neamț Gorj Dîmbovița
Suceava Satu Mare Galați

Timiș Giurgiu 
Maramureș 
Mehedinți 
Olt
Sălaj

talitate și la termenele stabilite a 
lucrărilor agricole din această toam
nă este absolut necesar să primim 
cantitățile prevăzute de combustibil 
pentru ca întregul parc de tractoare 
și mașini agricole să poată fi utilizat 
la capacitate maximă. Și este de 
reținut că necesarul de combustibil 
a fost stabilit pe baza volumu
lui de lucrări ce-I avem de execu
tat și a Decretului 405 din anul 1980 
care prevede termene obligatorii 

Nicolae Pană — au și satisfacția 
muncii împlinite, deoarece ei s-au 
situat primii pe consiliu prin obține
rea unei producții de 5 000 kg boabe, 
in condiții de neirigare, de pe fieca
re din cele 417 hectare'1. Muncesc in
tens și cooperatorii și mecanizato
rii din consiliul vecin, Birla, care 
adună acum cu grija bunului gospo
dar porumbul de pe ultimele supra
fețe. De la tovarășa Floareș Țîrlea, 
organizator de partid și președinta 
consiliului, aflată mai tot timpul pe 
cîmp, am reținut că recoltatul se face 
îrt cea mai mare parte manual, pe 
bază de acord global, intre formați
ile de lucru și cooperatori declanșin- 
du-se o adevărată întrajutorare și 
întrecere pentru ca nimic din roa
dele toamnei să nu se risipească. 
Zilnic, în toate cele trei mari coo
perative sint prezente la lucru intre 
500 și 600 de brațe de muncă. Coo
perativa ..înfrățirea", care a înche
iat mai demult lucrarea, dă acum a- 

pentru încheierea acestora. Mai 
mult, la recenta ședință a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
s-a hotărît ca principalele lucrări de 
sezon din agricultură, inclusiv ară
turile de toamnă, să fie executate 
pină la 15 noiembrie. Aceasta im

pune să primim acum, cind timpul 
este frumos și prielnic, cantitățile 
necesare de combustibil, pentru a 
realiza un volum cit mai mare de lu
crări, știut fiind că în agricultură ce nu 
faci azi, vei face miine în condiții 
mai costisitoare, cu rezultate mai 
slabe, sau nu vei mai putea face 
deloc. Or. tocmai această cerință nu 
Se realizează, datorită modului de
fectuos de eșalonare a livrărilor de 
combustibil. (Deschidem aici o pa

jutor cu forță manuală și atelaje ce
lorlalte două cooperative. Și în uni
tățile agricole din alte consilii ca Iz- 
voru, Căteasca, Slobozia și Topolo- 
veni se apropie de sfirșit recoltatul, 
iar transportul porumbului, care are 
loc în aceeași zi, este bine organizat, 
pentru livrarea cu prioritate a can
tităților prevăzute la fondul de stat.

în alte consilii lucrarea însă a a- 
vansat anevoios. în ziua de 19 oc
tombrie la Teiu. de pildă, din 
cele 3 927 ha mai sint de recoltat 
700 ha, la Costești — circa 1 000 ha 
din 4 083 ha, iar la Stolnici — peste 
1 000 ha. Nu puține sint cazurile.de 
cooperative și ferme de stat din a- 
ceste consilii ca cele din Buzoiești, 
Teiu, Lunca Corbului și Cornățel, in 
care forța umană și mecanică nu 
este folosită cu randamentul cerut

Gheorqhe CIRSTEA 
corespondentul „Scinteii"

ranteză mai largă pentru a reaminti 
ceea ce s-a întimplat în toamna anu
lui trecut în multe județe, practic 
aproape în toată țara. Și datorită 
eșalonării necorespunzătoare a livră
rilor de combustibil, mai exact a 
nelivrării la timp, atunci cînd unită
țile agricole aveau nevoie, arăturile 
de toamnă au întîrziat foarte mult. 
Pină la urmă, către sfirșitul anului 
și începutul anului acesta au fost 
livrate cantitățile 'necesare de com
bustibil. Dar cu ce folos ? Consumul 
la hectarul de arătură s-a dublat și. 
pe alocuri, chiar s-a triplat. Iar cali
tatea arăturilor, atit datorită întîr- 
zierii. cit și mai ales executării lor 
pe terenuri desfundate a avut con
secințe foarte negative asupra struc
turii solului, a influențat în mod ne
favorabil rezultatele de producție din 
multe unități agricole).

Pentru a preveni întîrzierile în 
aprovizionarea cu carburanți și a 
exista continuitate în folosirea la 
capacitate maximă a tractoarelor și 
mașinilor agricole — a conchis inter
locutorul nostru — organele compe
tente au stabilit ca stațiunile de 
mecanizare să aibă create stocuri de 
10 zile la motorină și 6 zile la ben
zină, stocuri de care la ora actuală 
nu dispunem. In acest sens așteptăm 
o reglementare a situației din partea 
Ministerului Industriei Chimice, ast
fel ca acum, cînd timpul permite, să 
se poată lucra cu toate forțele.

Punînd în discuție problema asigu
rării cu carburanți și lubrifianți, por
nim de la faptul obiectiv că ne aflăm 
intr-un moment hotăritor al execută
rii lucrărilor agricole de toamnă. Mai 
este de strîns. transportat și depozi
tat recolta de pe sute de mii de hec
tare și mai sint de făcut arături pe 
mari suprafețe pentru producția anu
lui viitor. Este posibil și. mai ales, 
necesar ca cea mai mare parte din 
aceste lucrări să se efectueze acum, 
cînd timpul este prielnic, pentru evi
tarea pierderilor de recoltă și a risi
pei de carburanți. Tocmai de aceea. 
Ministerul Industriei Chimice și ce
lelalte foruri competente au datoria 
de a analiza aspectele semnalate 
pentru a fi soluționate fără întîrziere.

Aurel PAPADIUC

DEFICIT DE PLANURI — 
EXCEDENT DE FURAJE!

Acesta ar trebui să fie raportul firesc, 
pentru că zootehnia are nevoie la iarnă 

de hrană, nu de cifre
Adevărații gospodari din județul 

Ialomița au reușit să depoziteze in 
condiții bune importante cantități de 
fin, siloz și grosiere, depășind sub
stanțial planurile stabilite. Regreta
bil este însă faptul că nu in toate 
unitățile asigurarea bazei furajere a 
fost tratată cu răspundere, cu acea 
responsabilitate necesară pentru pro
ducțiile de lapte și carne. Argument 
în acest sens este faptul că la 12 oc
tombrie, din cele 37 000 tone fîn s-au 
realizat doar 30 000 tone, din 420 000 
tone siloz doar 264 000 tone, iar gro
sierele doar ceva mat mult de 
o treime, mai precis din 287 000 tone 
doar 110 000 tone. Directorul direc
ției agricole cu producția zooveteri- 
nară, Hans Miiller, ne spunea că 
dacă cantitățile de fîn nu vor mai 
crește, în schimb cele de siloz finind 
cont că mai sint unități ce au de 
primit peste 50 000 tone borhot și de 
recoltat importante suprafețe cu 
cultură dublă, iar cocenii de pe 
60 000 ha n-au fost recoltați, vor 
contribui intr-o bună măsură la 
apropierea de cifrele planificate. 
Dar în timp ce unii au cămările pli
ne și transportă din cîmp în conti
nuare. depozitînd ’Cu spirit gospodă
resc silozul și grosierele, alții se 
mișcă asemenea melcului.

într-adevăr, cooperativele agricole 
de producție, cum sînt cele din 
Grindu, Vlădeni. Dridu. Girbovi, 
Traian, Sinești, Munteni-Buzău, 
Smirna, unități ce obțin și cele mai 
bune producții de lapte, carne și lină, 
au baza furajeră bine pusă la punct, 
oantitativ, sortimental și calitativ. în 
aceste cooperative au fost strinși și 
depozitați vrejii de fasole și soia, 
coletele de sfeclă de zahăr ce sint 
însilozate. Sint însă cooperative care 
la ora actuală au însilozat cantități 
infime de furaje", cum este cazul ce
lor din Andrășești (350 tone din 
4 700 tone). Stelnica (630 tone din 
5100 tone). Perieți (750 din 5 200). 
Armășești (220 din 2 000 tone), la 
care se adaugă cele din Scinteia, 
Valea Ciorii, Arțari, Sălcioara, Ro
vine. Bordușani și Cegani, care, 
datorită unei slabe colaborări cu 
secțiile S.M.A. care au formații de 
mașini destinate recoltării, transpor
tului și depozitării furajelor, se află 
cu cămările aproape goale. In C.A.P.

Dacă directorul I.L 
cu o săptămînă

Din unitățile agricole sătmărene 
producția de roșii preluată pină 
acum de- I.L.F. Satu Mare se ridică 
la 11 000 tone, de 5 ori mai mare 
față de cantitatea realizată în cursul 
anului trecut. Dar în fermele legu
micole mai erau nerecoltate, la 
începutul acestei săptămîni, 10 000 
tone legume, din care incă 2 000 tone 
tomate.

Cu toate că vremea s-a înrăutățit, 
ritmul recoltării și livrărilor a fost, 
in ultimele zile, nesatisfăcător. De 
ce ? Inginerul Gheorghe Oșan, noul 
director al I.L.F. Satu Mare, ne-a 
prezentat, la început, drept cauză 
principală neasigurarea de către u- 
nitățile de transport a necesarului 
de mașini. „Pentru a se livra o canti
tate de 300 tone zilnic, cit e ca
pacitatea de prelucrare a Fabricii de 
conserve din Cărei — ne spunea inter
locutorul — ar fi nevoie zilnic de 60 
de mașini, dar se asigură, in reali
tate, doar 15“.

împreună cu directorul I.L.F. 
ne-am deplasat la ferma Oar, a 
asociației legumicole de stat și coo
peratiste Satu Mare. Aici, pe o mare 
parte din cele 80 hectare cultivate cu 
tomate, pămintul gemea pur și 
simplu de roșii, ca urmare a pro
ducției foarte bune realizate. Dar 
în ziua respectivă fuseseră trans
portate doar 20 tone, în timp 
ce în lăzi se mai aflau culese alte 
40 tone. care, din lipsă de mașini, nu 
au putut fi preluate. Aici, o parte 
din tomate s-au depreciat în urma 
contactului cu pămîntul, cu ume
zeala, cu frigul. Avind în față ima- 

din Valea Ciorii și Andrășești. de 
exemplu, de la 1 și pină la 15 octom
brie nu s-a făcut măcar un kilogram 
de siloz. S-au găsit însă fel de fel 
de pretexte, unul mal pueril decit 
altul. Conducerile cooperativelor a- 
runcă vina pe S.M.A. si viceversa, 
creindu-se un cerc vicios care poate 
aduce serioase prejudicii producției 
zootehnice din unitățile respective.

în aceste zile, majoritatea unită
ților au scos animalele la pășunat in 
cimp făcind importante economii de 
furaje, eliberind mijloacele de trans
port ce aduceau hrana la iesle, fo- 
losindu-le la realizarea silozului. La 
C.A.P. Bordușelu însă, unitate care 
este departe de a-și realiza planul de 
furaje necesare pe timpul iernii, în
treg efectivul de animale mari se afla 
în grajduri, cu toate că la cițiva pași 
aveau unde paște.

Membrii comandamentului jude
țean pentru agricultură se află acum 
în unitățile cu importante cantități 
de furaje nerealizate și se fac efor
turi pentru asigurarea hranei necesa
re animalelor pe timpul iernii. S-a 
trecut la recoltarea porumbului pen
tru siloz din cultura a doua și a co
cenilor. care se insllozează în ames
tec cu borhot de sfeclă.

Pentru ca situația precară în care 
se află baza furajeră a unor coope
rative agricole de producție ialomițe- 
ne să fie ameliorată este necesar ca 
toate consiliile de conducere din 
C.A.P. și conducerile S.M.A. să co
laboreze cu toată răspunderea acum, 
cînd nu este prea tîrziu. Programele 
de măsuri stabilite privind recolta
rea, transportul și depozitarea fu
rajelor trebuie să devină fapte, nu 
prin formulare completate și prin te
lefoane peste telefoane date la direc
ție, ci prin eforturi susținute. Zooteh
nia nu are nevoie de excedent de 
planuri și de rapoarte, ci de excedent 
de furaje !

Direcția generală a agriculturii, 
ajutînd concret unitățile care întim- 
pină dificultăți în realizarea planu
lui de depozitare și însilozare, ar tre
bui. totodată, să ia măsurile ce se 
impun împotriva celor care nu își 
fac datoria.

Mlhal VIȘOIU
corespondentul „Scinteii*

•) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție si benefi
ciile sint calculați pe opt luni.

F. era impresionat 
mai devreme...
ginea unei asemenea producții pe 
cale de a se irosi în bună măsură, 
dacă nu se va culege urgent, tova
rășul director era emoționat, impre
sionat. Cum ne-am înapoiat la se
diul întreprinderii, a dispus urgent 
dirijarea a 10 mașini spre ferma 
Oar. Au fost repartizate mai multe 
mijloace de transport și fermei Bo- 
ghiș, tot în cadrul asociației legu
micole Satu Mare. „Doar și noi, 
I.L.F.-ul, facem parte din asociație 
și e și firesc să-i ajutăm" — ne-a 
declarat tovarășul director. Așadar, 
s-a putut găsi o soluție, păcat insă 
că ea nu a venit mai devreme.

Sînt și alte cauze care determină 
un ritm scăzut la recoltarea toma
telor. Unele cadre din conducerea 
asociației legumicole Satu Mare, în 
ziua raidului, in loc să se fi aflat 
la datorie în ferme sau pentru a se 
zbate să asigure mijloace de trans
port, stăteau la birou la taclale 
fără nici o legătură cu sarcinile de 
serviciu, ca și cum alții aveau obli
gația in primul rînd să se preocupe 
pentru recoltarea roșiilor din fermele 
asociației. Pe de altă parte, sint con
damnabile și atitudinile iresponsabile 
ale unor șoferi care, pentru a nu-și 
murdări mașinile, au refuzat să exe
cute dispozițiile I.L.F. și, ca atare, 
au refuzat să transporte tomate din 
fermele spre care au fost dirijate. 
Conducerile unităților respective au 
datoria să ia acum măsuri ca mij
loacele de transport să fie bine fo
losite.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"

Fruntașii în întrecerea socialistă pe primele nouă luni ale anului
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia

listă pe nouă luni din acest an de către colective fruntașe din între
prinderi industriale, de transporturi, unități prestatoare de servicii și 
din centrale industriale.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza nivelului de realizare a 
planului la indicatorii prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, Ia finele celor nouă luni ♦) pe primele locuri se situează :

ÎN CONSTRUCȚIA MAȘINILOR 
DE RIDICAT. MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE 
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC
Locul I: întreprinderea de con

strucții aeronautice Ghimbav, jude
țul Brașov, cu 1 953,8 puncte.

Principalii indicatori de Plan au 
fost depășiți cu : 19,2 la sută la pro
ducția netă. 6.1 la sută la producția 
fizică, 8,8 la sută la productia-marfă 
vindută și încasată. 19,6 la sută la 
productivitatea muncii. 10,4 la sută la 
beneficii : sarcinile planificate la 
export au fost depășite substanțial: 
cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei producție-marfă au fost re
duse cu 1,9 la sută, iar cele materiale 
cu 7.3 la sută.

Locul II : întreprinderea de avioa
ne Bacău.

Locul III : întreprinderea mecani
că Drobeta-Turnu Severin.

ÎN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 
DE RULMENȚI ȘI ORGANE 

DE ASAMBLARE, 
MAȘINI-UNELTE, 

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENT SPECIAL

Locul I : întreprinderea mecanică 
Orăștie, județul Hunedoara, cu 
1990,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,9 la sută la pro
ducția fizică, 3.9 la sută la producția 
netă. 4,9 la sută la productivitatea 
muncii. 11.6 la sută la beneficii. 14,5 
la sută Ia livrări de mărfuri la fon
dul pieței ; unitatea a depășit sub
stanțial sarcina de plan la export ; 
consumurile normate de energie 
electrică si combustibili au fost re
duse cu 9,1 Ia sută.

Locul II : întreprinderea mecanică 
Mija, județul Dîmbovița.

Locul III : întreprinderea „Me- 
trom“ Brașov.

ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de trico

taje și perdele Pașcani, județul Iași, 
cu 1 015 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3.8 la sută la pro
ducția netă, 1,7 la sută Ia export, 
10,5 la sută la producția fizică. 0.7 la 
sută la producția-marfă vindută șl în

casată, 3,9 la sută la productivitatea 
muncii, 30,7 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; consumu
rile normate de materii prime și ma
teriale au fost reduse cu 1,7 la sută, 
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 3 la sută.

Locul II : întreprinderea de mă
nuși si ciorapi Agnita, județul Sibiu.

Locul III : întreprinderea de trico
taje „Tînăra gardă" București.

ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI 
ȘI INDUSTRIALIZĂRII PEȘTELUI

Locul I : întreprinderea piscicolă 
Măcin, județul Tuicea, cu 2169,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 52 la sută la pro
ducția netă si productivitatea muncii. 
73 la sută la producția fizică. 68 la 
sută la producția-marfă vindută și 
incasată, 57 la sută la beneficii, sar
cinile planificate la livrări la fondul 
pieței au fost depășite substantial ; 
consumurile normate de materii pri
me și materiale au fost reduse cu 2 
la sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 7.7 la sută.

Locul II : întreprinderea piscicolă 
Cluj.

Locul III : întreprinderea piscicolă 
Zau de Cîmpie. județul Mureș.
ÎN TRANSPORTURI FEROVIARE — 

DEPOURI DE CALE FERATA
Locul I : Depoul Ploiești cu 219.5 

puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 8.4 la sută la volu
mul de transport, 11,1 la sută la 
productivitatea muncii. 1,4 la sută la 

utilizarea mijloacelor de transport ; 
costul la 1 000 t. br. km. echivalente 
a fost mai mic cu 10,8 la sută decit 
cel planificat ; cheltuielile totale 
planificate au fost reduse cu 3,3 la 
sută, iar consumul de combustibil și 
energie electrică cu 3,2 la sută.

Locul II : Depoul Craiova.
Locul III : Depoul Brașov.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Arad cu 
380.1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1.6 la sută Ia volu
mul activității de poștă si telecomu
nicații, 0.6 la sută la prestații în uni
tăți fizice, 7,1 la sută la prestații de 
servicii pentru populație, 3,3 la sută 
la beneficii, 2,4 la sută la volumul 
de activitate pe persoană : cheltuieli
le planificate la 1 000 lei venituri au 
fost reduse cu 0.1 la sută.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă si telecomunicații Mehedinți.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă si telecomunicații Sibiu.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 
OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean de tu
rism Dîmbovița cu 266 puncte.

Principalii indioatori de plan au 
fost depășiți cu : 4.5 la sută la înca
sări valutare în devize libere. 0.6 la 
sută la prestări de servicii pentru 
populație, 1.8 la sută la desfaceri de 
alimentație publică, 5,6 la sută la 
beneficii. 8.4 la sută la încasări medii 
pe un lucrător, 0,3 la sută la coefi

cientul de utilizare a capacității de 
cazare.

Locul II : Oficiul județean de tu
rism Cluj.

Locul III : întreprinderea de tu
rism, hoteluri și restaurante Bucu
rești.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
LOCATIVE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : Exploatarea pentru admi

nistrarea. întreținerea fondului de 
stat, producerea si distribuirea ener
giei termice Bacău cu 1 067,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 26,6 la sută la înca
sări din activitatea de producție si 
prestări de servicii 10,4 la sută Ia 
volumul lucrărilor de întreținere, 15 
la sută la prestări servicii pentru 
populație. 29,1 la sută la beneficii : 
cheltuielile totale planificate la 1 000 
lei producție prestații au fost redu
se cu 2.6 la sută, iar cele materiale cu 
3 la sută : consumurile normate de 
materii prime si materiale au fost 
reduse cu 22,7 la sută

Locul II : Exploatarea Pentru ad
ministrarea. întreținerea fondului de 
stat, producerea si distribuirea ener
giei termice Arad.

Locul III : întreprinderea de con
strucții, reparații, administrare locu
ințe „Foișor" București.

ÎN DOMENIUL 
RECUPERĂRII ȘI VALORIFICĂRII 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Locul I : întreprinderea județeană 
pentru recuperarea si valorificarea 
materialelor refolosibile Vaslui cu 
443 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 12 la sută la volu
mul total al materialelor refolosibile 
colectate. 4 la sută la volumul de 
achiziții de materii prime de origine 
animală colectate : volumul fizic al 
materialelor refolosibile colectate a 
fost depășit cu 11 la sută la oțel, 43 
la sută Ia fontă. 30 la sută la cupru. 
64 la sută la bronz. 18 la sută la 
alamă. ,

Locul II : întreprinderea județeană 
pentru recuperarea si valorificarea 
materialelor refolosibile Covasna.

Locul III : întreprinderea județea
nă pentru recuperarea si valorifica
rea materialelor refolosibile Brașov.

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala industrială de 

metale neferoase Slatina, județul Olt, 
cu 631,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,5 la sută la pro
ducția netă. 4,3 la sută la export, 1,4 
la sută la producția fizică. 1,5 la sută 
la productivitatea muncii ; consumu
rile normate de materii prime si ma
teriale au fost reduse cu 1,5 la sută.

Locul II : Centrala industrială de 
produse refractare Brașov.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala industrială de 

utilaje și piese de schimb pentru in
dustria chimică Bucutești cu 1 592,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20.4 la sută la pro
ducția netă. 7,9 Ia sută la productia- 
marfă vîndută si încasată. 15.7 Ia sută 
la productivitatea muncii. 19.4 la sută 
la livrări de mărfuri la fondul pieței : 
sarcinile de plan la beneficii au fost 
depășite ; cheltuielile totale planifi
cate la 1 000 lei producție-marfă au 
fost reduse cu 4,9 la sută, iar cele 
materiale cu 6,3 la sută.

ECONOMIA FORESTIERA, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Locul I : Centrala pentru utilaje 
și piese de schimb București cu 350,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,5 la sută la pro
ducția fizică. 0,9 la sută la producția 
netă. 1 la sută la productivitatea 
muncii. 0,5 la sută la livrări de măr
furi la fondul pieței ; consumurile 
normate de materii prime si materi
ale au fost reduse cu 0.8 la sută, iar 
cele’ de energie electrică și combusti
bil cu 0,6 la sută.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala articolelor cas

nice București cu 387 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 1,5 la sută la pro
ducția netă, 0,2 la sută la export, 
2,6 la sută la producția fizică. 2,1 la 
sută la productivitatea muncii, 6.9 
la sută la beneficii, 8,1 la sută la 
livrări de mărfuri la fondul pieței.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I: Centrala berii, spirtului, 

amidonului și apelor minerale cu 
691,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,1 la sută la pro
ducția netă, 38,3 la sută la export, 
4,3 la sută la producția fizică, 1.4 la 
sută la producția-marfă vîndută și 
încasată, 6,2 la sută la productivi
tatea muncii, 24,7 Ia sută la be
neficii ; cheltuielile totale și ma
teriale Ia 1 000 lei producție-marfă 
au fost reduse cu 6,6 la sută.

Locul II : Centrala producției și 
industrializării tutunului.

Locul III : Centrala industrială de 
morărit, decorticat, panificație si 
produse făinoase.

(Agerpres)

cazurile.de
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LARGĂ APROBARE, SPRIJIN DEPUN FATĂ DE MĂSURILE DE MARE ÎNSEMNĂTATE PRIVIND | 
ÎNTĂRIREA AUTOCONDUCERII ȘI AUTOAPROVIZIONĂRII, SPORIREA PRODUCȚIEI AGRICOLE,

ASIGURAREA UNEI APROVIZIONĂRI RITMICE, ECHITARttE A POPU1ATIEI, HOTĂRÎRE UNANIMĂ 
DE A ACȚIONA CU PRICEPERE ȘI RĂSPUNDERE PENTRU ÎNFĂPTUIREA IOR NEABĂTUTĂ

Telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu
Misurile de mare importantă pen

tru dezvoltarea producției agricole, 
penf« u asigurarea aprovizionării rit
micei echitabile a populației cu pro
duse agroalimentare se înscriu în 
progr, imul de ridicare continuă a ni- 
velulu i de trai al întregului popor, 
stabili t de Congresul al XII-lea al 
Partid ului Comunist Român — se 
spune in telegrama adresată de Co- 
mitetn 1 municipal Reșița al P.C.R.

în a .ceste zile, cînd dezbatem cu 
întreaga populație a municipiului De- 
cretuî «Consiliului de Stat al Republi
cii Sc cialiste România, gindurile 
noastre; se îndreaptă cu venerație 
spre dumneavoastră, mult iubite si 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului român, care vă dăruiți 
cu pasiilme revoluționară prosperită
ții patriei, ridicării întregii activități 
la cote «iot mai înalte. Măsurile cu
prinse in decret exprimă elocvent 
grija partidului, a dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, pentru asi
gurarea oslor mai bune condiții de 
viață, preocuparea pentru îmbunătă
țirea aprovizionării și corelarea con
sumului cu dezvoltarea economiei 
naționala în conformitate cu princi
piile eticii și echității socialiste.

Ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort pentru asigurarea unui con
sum rațional, evitarea risipei, degra
dărilor. pierderilor de orice fel. că 
vom aulica cu hotărîre noile măsuri 
în interesul fiecărui cetățean și al 
întregii colectivități.

în telegrama. Comitetului munici
pal Bacău al F-C.R. se menționează, 
printre altele : .Acționind in spiritul 
măsurilor adoptate, vom mobiliza 
cetățenii la aplicarea întocmai a 
prevederilor decretului Consiliului 
de Stat in vedeitea creșterii aportu
lui unităților agriteole, de stat și coo
peratiste, din celle patru comune 
suburbane, la asigurarea fondului de 
stat și aprovizionarea populației din 
municipiu și comunele respective, 
incit prin cultivare® intensivă a în
tregii suprafețe <ie 4 600 ha teren 
agricol acestea să devină baza de 
aprovizionare a populației cu cerea
le, legume, fructe, animale, păsări, 
lapte, ouă și alte produse agroali
mentare. De asemenea, fiecare cetă
țean deținător de teren agricol, atit 
din comunele suburbane, cit și din 
cartierele municipiului, va contribui 
în mai .mare măsură la constituirea 
fondului de stat șt la satisfacerea 
nevoilor proprii cu produse agricole, 
animale și păsări.

Trăind intr-o zonă de munte, ne-am 
bucurat și ne bucurăm de repartiza
rea judicioasă a principalelor pro
duse agroalimentare și considerăm 
că sint binevenite măsurile privind 
raționalizarea științifică și echitabilă 
a consumului acestora. Vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe secretar general, 
că vom depune toate eforturile pen
tru ca folosind mai judicios condi
țiile locale să livrăm la fondul de 
stat cantități mai ' mari de produse 
agroalimentare, convinși fiind că în 
felul acesta vom asigura o satisfa
cere corespunzătoare a cerințelor 
de consum — se relevă in telegra
ma Comitetului orășenesc de partid 
Comănești.

Cu prilejul adunărilor cetățenești 
din orașul nostru, oamenii muncii 
din unitățile economice s-au angajat 
ca, alături de membrii cooperatori, 
să participe Ia lucrările agricole 
pentru sporirea producției vegetale 
și animale, în vederea satisfacerii 
nevoilor economiei noastre naționa
le — se arată în telegrama adresată 
de Comitetul orășenesc de partid 
Calafat. Considerăm că acest act 
normativ este inspirat din grija pro
fundă purtată de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. față de 
interesele generale ale oamenilor 
muncii, pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai al întregului popor, 
stabilit la Congresul al XII-lea ai 
partidului nostru.

Comitetul orășenesc de partid, con
siliul popular, organizațiile Frontului 
Unității și Democrației Socialiste se 
angajează să mobilizeze toți membrii 
cooperatori,’ceilalți cetățeni care de
țin terenuri in folosință să producă 
cantitățile de bunuri agroalimentare 
necesare consumului propriu, iar 
surplusul să fie predat fondului de 
stat.

în telegrama adresată de Comite
tul orășenesc de partid Cimpulung se 
arată, între altele : Exprimindu-ne 
adeziunea deplină la măsurile sta
bilite. sintem hotăriți ca, in spiritul 
principiilor autoconducerii și auto- 
aprovizionării, să depunem eforturi 
gospodărești și organizatorice maxi
me. astfel incit prin folosirea din 
plin a pămîntului, a tuturor terenu
rilor disponibile să sporim substan
țial producția de cartofi, fructe șl le
gume, precum și cea animalieră, asi
gurind in acest fel nevoile noastre de 
consum, cit și livrarea la timp a pro
duselor pentru fondul centralizat al 
statului. Ne angajăm să redăm agri
culturii o suprafață de 10 hectare 
aflate în prezent în stare de degra
dare, să cultivăm terenul din curți, 
să sporim suprafețele cultivate în so
larii, ceea ce va face să crească po
tențialul economic al orașului nostru, 
contribuția sa la schimbul de produse 
cu alte zone ale țării.

Decretul constituie încă o expresie 
a grijii partidului și statului, perso
nal a dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de viață ale oamenilor mun
cii, pe bazele sănătoase ale dezvol
tării economiei naționale și in con
formitate cu principiile eticii și echi
tății socialiste — se subliniază in te
legrama trimisă de Comitetul orășe
nesc Băilești al P.C.R.

Totodată, decretul constituie o ri
postă hotărîtă și intransigentă dată 
speculei și stocării unor produse 
agroalimentare. manifestări incompa
tibile cu principiile de muncă și viață 
ale locuitorilor tării noastre. întru

niți în adunarea populară, noi, cetă
țenii orașului Băilești. aprobăm din 
toată inima măsurile luate și ne an
gajăm să contribuim la aprovizio
narea populației și satisfacerea cerin
țelor de materii prime ale industriei 
și altor nevoi ale economiei națio
nale.

în telegrama adresată de Comite
tul orășenesc Moinești al P.C.R. și 
Biroul executiv al Consiliului popu
lar orășenesc se arată : Ne exprimăm 
deplina noastră satisfacție și mulțu
mire fată de grija ce o are partidul 
nostru, în frunte cu dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar general, 
pentru ridicarea continuă a nivelului 
de trai al populației, pentru bunăsta
re și progres, pentru evitarea risi
pei, tendințelor de speculă, de înavu
țire fără muncă, pentru înlăturarea 
pagubelor aduse avutului obștesc. 
Sintem hotăriți să facem totul 
pentru a folosi din plin fiecare palmă 
de pămint ce o avem, de a scoate 
cantități cit mai mari de legume, 
fructe, zarzavaturi, furaje pentru 
animale, asigurindu-ne astfel consu
mul propriu, cit și pentru realizarea 
contractelor de carne și lapte în ve
derea asigurării fondului central al 
statului. Spunem un DA muncitoresc 
pentru noua reglementare legislativă, 
apreciind decretul Consiliului de Stat 
ca un act de echitate socialistă, de 
reală importanță economică.

în telegrama adresată de Comite
tul comunal de partid Ruginoasa. 
județul Iași, se spune, printre al
tele : Noile reglementări menite să 
asigure o repartiție echitabilă și ra
țională a produselor agroalimentare 
izvorăsc din grija permanentă a con
ducerii de partid și de stat, a dum
neavoastră personal, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru creșterea bunăstării întregu
lui nostru popor. Acționind în spi
ritul indicațiilor dumneavoastră, am 
reușit să depășim și să obținem bune 
producții planificate la grîu. cartofi 
și sfecla de zahăr și am livrat su
plimentar la fondul de stat 162 tone 
grîu, 260 tone cartofi și aproape 500 
tone sfeclă de zahăr. Noi, agriculto
rii comunei Ruginoasa, sintem hotă
riți să folosim mai bine pămintul 
pentru a obține producții cit mai 
mari, care să satisfacă nevoile loca
lității și totodată să livrăm la fon
dul centralizat cantități de produse 
din ce în ce mai mari, de Ia un an 
la altul.

Cetățenii comunei Voinești, jude
țul Dîmbovița. în frunte cu comu
niștii, își exprimă totala adeziune 
față de măsurile referitoare la intă- 
rirea autoconducerii și autoaprovi- 
zionârii teritoriale, precum și la asi
gurarea aprovizionării în bune con
diții a populației cu pîine, făină și 
mălai. Fiind situați în zona de deal, 
ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort pentru a asigura in comu
na noastră o creștere substanțială a 
producției animaliere. în paralel cu 
dezvoltarea agriculturii se va asigu
ra și dezvoltarea celorlalte ramuri 
vegetale, astfel incit să ne aducem 
o contribuție mai mare la aprovi
zionarea populației — se menționea
ză în telegrama Comitetului comu
nal de partid Voinești, județul Dîm
bovița.

Participanții la ședința lărgită a 
activului de partid al Comitetului 
comunal de partid din Plăeșii de Jos, 
județul Harghita, iși exprimă bucu
ria și satisfacția față de aceste re
glementări, adoptate în spiritul 
cinstei și echității socialiste. Ne an
gajăm să sprijinim respectarea pre
vederilor noilor acte normative, in
tervenind și cerînd să se respecte 
legea ori de cite ori constatăm aba
teri de la acestea, știind că preve
derile decretelor sint în folosul 
nostru, al tuturora. în numele locui
torilor comunei Plăeșii de Jos, ne 
luăm angajamentul ca toți locuitorii 
din așezarea noastră să se ocupe de 
cultivarea fiecărei palme de pămint 
pentru creșterea producției agricole 
in vederea asigurării aprovizionării 
noastre si a populației de Ia orașe 
cu produse agroalimentare, se arată 
într-o altă telegramă.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din întreprinderea de autoturisme 
Pitești au luat cunoștință, cu vie 
satisfacție și deplină aprobare, de 
recentele măsuri pe care partidul și 
statul nostru socialist, dumneavoas
tră personal, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. le-ați 
inițiat pentru binele și bunăstarea 
poporului nostru, pentru crearea 
condițiilor ca fiecare om, fiecare ce
tățean al patriei noastre să poată 
beneficia de o aprovizionare rațio
nală, in concordanță cu cerințele 
eticii și echității socialiste. Decretul 
Consiliului de Stat privind unele 
măsuri referitoare la întărirea auto
conducerii și autoaprovizionării teri
toriale, precum și la asigurarea apro
vizionării populației cu pîine, făină 
și mălai, cuprinde reglementări de 
o deosebită importanță care vin să 
jaloneze modul in care toți oamenii 
muncii, indiferent de mediul în care 
muncesc și trăiesc, să-și aducă con
tribuția la sporirea producției a- 
gricole, la dezvoltarea și moderniza
rea agriculturii noastre socialiste, la 
asigurarea fondului de marfă nece
sar unei aprovizionări agroalimenta
re care să asigure condiții optime 
de trai pentru toți cetățenii patriei 
noastre.

Oamenii muncii români, germani, 
maghiari și sirbi de la Trustul de 
construcții pentru îmbunătățiri fun
ciare Timișoara au luat cunoștință 
cu deplină satisfacție de conținutul 
Decretului Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România privind 
unele măsuri referitoare la înfăptui
rea autoconducerii și autoaprovizio
nării teritoriale, precum și la asigu
rarea aprovizionării în bune condiții 
a populației cu piine, făină și mălai, 
întruniți în adunare generală, în 
vederea dezbaterii, aprobării și sta

bilirii măsurilor tehnico-organizato- 
rice care să asigure înfăptuirea indi
catorilor de plan pe anul 1981, ne 
exprimăm deplinul acord față de re
glementările de o mare importanță 
pentru dezvoltarea pe mai departe a 
producției agricole, satisfacerea ne
voilor de materii prime pentru in
dustrie, in conformitate cu cerințele 
de consum rațional, echitabil al tu
turor oamenilor muncii. Ne angajăm 
să muncim cu abnegație și dăruire 
pentru a ne spori contribuția la în
făptuirea programului de îmbunătă
țiri funciare, contribuind astfel, ală
turi de ceilalți oameni ai muncii, la 
înfăptuirea unei profunde revoluții 
în agricultură,. să contribuim cu toții 
ca prevederile,’ de mare însemnătate 
pentru noi, cuprinse în decret să 
fie aplicate întocmai, spre binele și 
folosul tuturor celor ce muncesc în 
patria noastră.

Oamenii muncii de Ia întreprinde
rea de aluminiu Slatina — se spune 
intr-o altă telegramă — au luat cu
noștință cu vie satisfacție și nețărmu

• Angajamente concrete, programe temeinic 
fundamentate pentru fiecare localitate in vederea 
creșterii producției agricole, atit pentru satisfacerea 
nevoilor proprii de consum, cit și pentru sporirea 
contribuției fiecărei comune, a fiecărui cetățean 
la aprovizionarea generală a populației.

• Noi și elocvente dovezi ale preocupării și 
grijii partidului pentru asigurarea bunei aprovizionări 
a tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, în 
spiritul principiilor eticii și echității socialiste.

• Un singur gind, o singură voință a tuturor 
oamenilor muncii de la orașe și sate: „Vom urma 
cu încredere și devotament partidul, pe secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vom acționa cu hotărîre și abnegație pentru sporirea 
producției industriale și agricole, pentru înfăptuirea 
sarcinilor economice ale primului an al cincinalului 
și ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai 
al întregului popor".

rită bucurie despre Decretul privind 
măsurile referitoare la întărirea 
autoconducerii și autoaprovizionării 
teritoriale, precum și la asigurarea 
aprovizionării în bune condiții a 
populației cu pîine, făină și mălai. 
Ne angajăm cu această ocazie că vom 
face totul pentru a îndeplini în mo
dul cel mai strict prevederile de
cretului, precum și celelalte mă
suri elaborate de conducerea partidu
lui și statului vizind ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii de 
la orașe si sate. Ne angajăm ca, prin 
forte proprii, să creștem numărul de 
porci din cadrul gospodăriei-anexă a 
cantinei, precum și producția de le
gume și cartofi de pe terenurile in
travilane repartizate în municipiul 
Slatina întreprinderii noastre.

Vom face totul ca oamenii muncii 
navetiști să asigure o bună desfă
șurare a activității atit în întreprin
dere, cît și in cadrul C.A.P. in co
munele unde domiciliază.

în telegrama adresată de partici- 
nantii la adunarea cetățenească din 
orașul ZImnicea, județul Teleorman, 
se spune, printre altele : Mulțumin- 
du-vă din toată inima, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
modul cum vă gindiți să gospodărim 
mai bine și eficient pămintul ca bun 
al întregului popor, noi, zimnicenii. 
care avem ca îndeletnicire cultivarea 
acestor terenuri mănoase de la Du
năre, vă asigurăm și, dealtfel, am 
hotărît în această adunare ca să tre
cem hotărit la cultivarea tuturor te
renurilor intravilane din oraș, să 
folosim în curțile noastre terenul de 
care dispunem, în așa fel încit să ne 
asigurăm necesarul de legume, iar 
disponibilitățile să le predăm Ia 
fondul de stat, să creștem mai multe 
păsări, porci și alte animale, să ne 
aducem contribuția la autogospodă- 
rirea și autoaprovizionarea noului și 
frumosului nostru oraș.

Oamenii muncii din comuna Ilva 
Mare, județul Bistrița-Năsăud, în
truniți într-o adunare cetățenească, 
au aflat cu multă satisfacție despre 
Decretul privind unele măsuri refe

ritoare la întărirea autoconducerii și 
autoaprovizionării teritoriale, precum 
și la asigurarea aprovizionării in 
bune condiții a populației cu pîine. 
făină și mălai. Aceasta reprezintă o 
nouă expresie a grijii permanente a 
partidului și statului, a dumneavoas
tră personal, iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. pentru creș
terea continuă a nivelului de viață 
al întregului nostru popor. Răspunsul 
nostru este realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan Ia fondul centra
lizat al statului ale comunei la lapte, 
lină, came și alte produse, se spune 
într-o altă telegramă.

Ca toți cetățenii țării, noi, locuito
rii comunei Șuiei, județul Argeș, am 
primit cu deosebită mulțumire De
cretul privind măsurile referitoare la 
întărirea autoconducerii și autoapro
vizionării teritoriale, precum și la 
asigurarea în bune condiții a apro
vizionării populației. Comuna noastră 
se angajează ca pentru anul 1982 să-și 
asigure cea mai mare parte din con
sumul de cereale din producția pro

prie și să predea peste plan cantități 
sporite de fructe, cartofi, produse 
animaliere — se arată in telegrama 
trimisă de Consiliul popular al comu
nei Șuiei, județul Argeș.

în telegrama adresată de adunarea 
cetățenească a comunei Șura Mare, 
județul Sibiu, se spune printre 
altele : Oamenii muncii, toti cetățenii 
comunei, români, maghiari, germani, 
își exprimă adeziunea și sint ferm 
hotăriți de a munci cu pasiune pen
tru a traduce în viață importantele 
măsuri care s-au stabilit și se anga
jează să depună eforturi susținute 
pentru a cultiva întreaga suprafață 
cu cereale și culturile planificate, 
acordînd o atenție deosebită calității 
lucrărilor, pregătirii, întreținerii, 
recoltării și depozitării produselor. 
Vom depune eforturi susținute pen
tru a realiza integral obligațiile ce 
ne revin la fondul centralizat al sta
tului prin livrarea produselor de 
cereale, carne, lapte, lină, ouă. în 
conformitate cu prevederile planului, 
și vom face totul pentru depășirea 
acestuia, asigurind astfel o parte din 
produsele necesare pentru aprovizio
narea populației.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
români, sirbi. germani, maghiari și 
de alte naționalități — din comuna 
Cenei, județul Timiș, au primit cu 
deosebită satisfacție Decretul Consi
liului de Stat privind unele măsuri 
referitoare la întărirea autoconduce
rii și autoaprovizionării teritoriale. 
Aceasta constituie o nouă dovadă 
a grijii permanente a partidu
lui, a dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru continua îmbună
tățire a calității vieții, pentru afir
marea viguroasă a principiilor de 
dreptate și echitate socială în în
treaga activitate de construcție a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră — se relevă 
într-o altă telegramă.

Alături de toți oamenii muncii din 
patria noastră, apreciem că ambele 
documente exprimă elocvent grija 
partidului, a dumneavoastră perso

nal, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru condițiile de viață 
ale tuturor cetățenilor din patria 
noastră, preocuparea pentru îmbună
tățirea continuă a acestor condiții pe 
bazele sănătoase ale dezvoltării eco
nomiei naționale și în conformitate 
cu principiile fundamentale ale so
cietății noastre, principiile eticii și 
echității socialiste — se menționea
ză în telegrama oamenilor muncii 
din comuna Valea Sălciei, județul 
Buzău, întruniți în adunare cetățe
nească.

Exprimindu-ne totala adeziune la 
noile măsuri stabilite, pe deplin con- 
știenți de marile răspunderi ce ne 
revin ca producători de bunuri agro
alimentare, ne angajăm în fața con
ducerii partidului, a dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general, să 
facem totul, cu întreaga energie a 
minții și brațelor noastre, pentru 
cultivarea fiecărui metru pătrat de 
pămint, pentru obținerea de produc
ții superioare in zootehnie, în toate 
sectoarele agriculturii noastre, astfel 

îneît să ne asigurăm din surse locale 
necesarul de consum propriu și să 
livrăm cantități sporite la fondul 
centralizat al statului — se relevă în 
telegrama adresată de participanții 
la adunarea cetățenească din comu
na Runcu, județul Vilcea.

într-o altă telegramă se arată : 
Locuitorii comunei Putna, județul 
Suceava, prezenti la adunarea cetă
țenească, își exprimă adeziunea de
plină fată de măsurile stabilite prin 
decretele Consiliului de Stat cu pri
vire la întărirea autoconducerii si 
autoaprovizionării teritoriale, precum 
si la asigurarea aprovizionării în 
bune condiții a populației cu pîine. 
făină și mălai. Noi vedem prin aceste 
acte normative încă o dovadă a preo
cupării constante a conducerii de 
partid, personal a dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru asigurarea aprovizionării e- 
chilibrate și in bune condiții a tu
turor locuitorilor patriei, stabilirea 
unui consum rațional in vederea e- 
vitării risipei, distrugerilor, degradă
rilor și speculei.

în telegrama locuitorilor comunei 
Brețcu. județul Covasna, se spune : 
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom face tot 
ce depinde de noi pentru ca si ne 
mai departe să ne sporim contribuția 
la asigurarea fondului de stat, să fo
losim ne deplin toate suprafețele de 
care dispune comuna noastră pentru 
ca astfel să asigurăm autoanrovizio- 
narea tuturor gospodăriilor din loca
litate. să realizăm disponibilități si 
pentru alte localități. Ne vom înzeci 
eforturile pentru îndeplinirea întoc
mai a tuturor sarcinilor ce ne revin 
pentru a contribui în mai mare mă
sură la înflorirea si propășirea scum
pei noastre patrii — România socia
listă.

Am înțeles și sintem conștienți că 
prevederile noului decret se înscriu 
în preocuparea permanentă a parti
dului, a dumneavoastră personal, 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii, pentru dezvoltarea econo
miei naționale, pentru promovarea 

în întreaga viață și activitate a prin
cipiilor fundamentale ale societății 
noastre, principiile eticii și echității 
socialiste. Sintem hotăriți să apli
căm întocmai prevederile noului 
decret, convinși fiind că numai ast
fel se pot crea condiții pentru a se 
asigura satisfacerea corespunzătoare 
a cerințelor consumului de produse 
cerealiere, zootehnice, cît și de alte 
produse agroalimentare. Am înțeles, 
de asemenea, că trebuie să trăim 
mai rațional, să fim mai gospodari, 
să avem mal mare grijă de recoltă, 
să înlăturăm risipa de orice fel — 
se menționează în telegrama adre
sată de locuitorii comunei Mădăraș, 
județul Bihor.

Sintem ferm hotăriți să acționăm 
cu toată dăruirea și puterea noastră 
de muncă pentru a cultiva cu efi
ciență sporită fiecare metru pătrat 
de teren, să sporim producțiile agri
cole și animaliere și să livrăm la 
fondul central al statului cantități 
cit mai mari de produse agroalimen
tare. Conștienți pe deplin de răs
punderile ce ne revin, ne angajăm 
în fața dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
să terminăm la timp și în cele mai 
bune condiții lucrările agricole din 
actuala campanie, să pregătim în 
cele mai bune condiții producția 
anului viitor in vederea obținerii 
unor cantități sporite de produse 
agricole care să ducă la creșterea 
necontenită a nivelului de trai al 
oamenilor muncii de la orașe și sate
— se menționează în telegrama 
adunării cetățenilor comunei Ripi- 
ceni. județul Botoșani.

Noi, lucrătorii din comerțul ar- 
geșean, deplin conștienți de rolul ce 
ne revine în aplicarea fermă, rigu
roasă a recentelor măsuri, vă asigu
răm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci neobosit 
pentru transpunerea în viață a aces
tor măsuri, pentru întronarea unul 
spirit ferm de ordine șî disciplină în 
rîndul personalului muncitor din 
comerț, veghind ca din partea aces
tuia să nu fie posibilă nici o abatere, 
contribuind prin munca noastră la o 
judicioasă și ritmică aprovizionare a 
populației, la educarea acesteia în, 
conformitate . cu principiile echității 
sociale — se menționează in telegra
ma adresată de reprezentanții oame
nilor muncii din unitățile comerciale 
ale județului Argeș.

Noi, locuitorii comunei de munte 
Poiana Mărului, din județul Brașov, 
ne alăturăm întregii țări pentru a 
ne exprima deplinul acord față de 
prevederile recentului decret al Con
siliului de Stat. Țărani și crescători 
de animale din tată în fiu, noi ne 
dăm pe deplin seama de îndatoririle 
ce ne revin în aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimentare și 
sintem hotăriți să muncim cu și mai 
multă energie pentru a realiza în 
fiecare gospodărie cele necesare con
sumului propriu și, totodată, pentru 
a livra la fondul de stat mai multă 
carne, lapte, lină, ouă, cartofi, fruc
te — se spune într-o altă telegramă.

Oamenii muncii — români, ma
ghiari, germani, sîrbi și de alte na
ționalități — din cadrul întreprinde
rii noastre au primit cu deplină 
aprobare decretele Consiliului de Stat 
privind unele măsuri referitoare la 
întărirea autoconducerii și 'autoapro
vizionării teritoriale, precum și la 
asigurarea aprovizionării in bune 
condiții a populației cu pîine, făină 
si mălai. în aceste decrete, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, noi vedem expresia grijii 
pe care o acordați întregului popor, 
a cărei cauză o slujiți cu devotament 
și pasiune — se arată în telegrama 
participanților la adunarea oameni
lor muncii de la întreprinderea 
„Azur" — Timișoara.

Urmașii lui Coșbuc, trăind și mun
cind intr-o comună de munte, 
comună care a participat în anul 
1981 Ia fondul de stat cu peste 
200 tone carne, 4 000 hl lapte, 
500 tone lină, 30 tone cartofi, 40 000 
ouă și alte produse din gospodăriile 
populației, considerăm că aceste rea
lizări nu sint încă ne măsura posibili
tăților noastre si a grijii ce o poartă 
conducerea partidului pentru noi, lo
cuitorii din zona de munte. Actualul 
decret ne obligă la mobilizarea între
gului potențial de care dispune co
muna pentru autoconducerea și auto
aprovizionarea populației în bune 
condiții. în așa fel incit să ne sporim 
participarea noastră la fondul de stat,
— se menționează in telegrama adu
nării cetățenești din comuna Coșbuc, 
județul Bistrița-Năsăud.

Noi, locuitorii comunei Vaideeni, 
județul Vilcea, considerăm că aceste 
măsuri reglementează si asigură 
hrana noastră și, totodată, ne im
pune să muncim mai bine pămintul 
de care dispunem, să mărim efecti
vele de animale, să aplicăm cele mai 
înaintate reguli agrotehnice in ve
derea obținerii de producții mari și 
să avem o contribuție mai însem
nată la fondul centralizat al statului, 
la înflorirea gospodăriilor noastre și 
a economiei naționale. Comuniștii, 
celelalte organizații de masă și ob
ștești vor duce o muncă susținută în 
vederea aplicării și respectării totale 
a prevederilor decretelor și indicații
lor date de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Locuitorii comu
nei vă asigură, stimate tovarășe 
secretar general, de atașamentul lor 
total in vederea aplicării hotărîrilor 
partidului și statului și se angajează 
ca pină la finele anului să predea la 
fondul centralizat al statului încă 
10 mii ouă, 1,2 tone carne pasăre, 2 
tone carne porcină, 5 tone carne 
ovină și alte produse — se subliniază 
într-o telegramă.

în telegrama adresată de adunarea 
cetățenească din comuna Nalbant. 

județul Tulcea, se spune : Am hotărit 
în prezenta adunare să organizăm 
acțiuni de masă pentru creșterea po
tențialului productiv al pămîntului, 
redarea în circuitul agricol, în anul 
1982, a 5 hectare de teren neproduc
tiv, repartizarea terenului din livezi 
și plantații în acord global, teren ce 
va fi cultivat cu ceapă, usturoi, fa
sole, predarea la fondul de stat de 
gospodăriile populației a cantității de 
40 tone carne, 600 hl lapte oaie, 300 
tone sfeclă de zahăr și alte produse, 
în acest fel ne exprimăm deplinul 
acord față de prevederile recentului 
decret.

într-o altă telegramă, printre al
tele, se arată : Comitetul de partid, 
biroul executiv al consiliului popu
lar și conducerile unităților agricole 
din comuna Răducăneni, județul 
Iași, au acționat consecvent pentru 
creșterea producțiilor, folosirea ra
țională a fiecărei suprafețe de teren 
și vă putem raporta că la această 
dată am încheiat campania de recol
tare a tuturor produselor agricole 
din acest an. De asemenea, ne-am 
preocupat și acordăm in continuare 
atenție pregătirii in cele mai bune 
condiții a producției anului 1982. .în 
prezent toate forțele sint concentrate 
la executarea arăturilor de toamnă, 
fertilizarea terenurilor, precum și la 
celelalte lucrări de sezon in vii, li
vezi și legumicultura. Asigurind con
diții bune de hrană și cazare, vom 
contribui și la creșterea producțiilor 
zootehnice necesare bunei aprovizio
nări a populației.

într-o deplină unitate de gînd și 
fantă, locuitorii comunei noastre 
si-au exprimat convingerea că dispu
nem de toate condițiile materiale si 
umane pentru ca printr-o mai bună 
gospodărire, prin folosirea cît mai 
eficientă a tuturor suprafețelor de 
teren de care dispune localitatea 
noastră să ne sporim contribuția la 
asigurarea fondului centralizat al 
statului cu produse agricole, la buna 
aprovizionare a populației.

Cu mîndrie patriotică, vă raportăm, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că în acest an. de 
la gospodăriile populației, vom livra 
la fondul de stat peste 290 capete ti
neret, bovin. 20Q.ppreing. .5 100 hecto
litri lapte de . v««că. A0 000 ouă, 
2 300 kg. lină și alte produse agro
alimentare. cantităti care vor fi de
pășite cu mult în anul 1982. Militînd 
pentru traducerea în viată a măsu
rilor stabilite în decret, pentru folo
sirea judicioasă a tuturor suprafețe
lor de teren si sporirea producțiilor 
vegetale si animale, locuitorii comu
nei noastre au hotărît ca începînd 
din anul viitor 100 ha de fîneată, prin 
lucrări de amenajări funciare, să fie 
cultivate cu porumb siloz, care să 
constituie o puternică rezervă de fu
raje pentru crescătorii de animale. 
De asemenea. în anul 1982 din gos
podăriile populației vom livra la 
fondul de stat peste 52 tone fructe 
— se arată în telegrama locuitorilor 
comunei Dobîrlău. județul Covasna.

Participanții la adunarea cetățe
nească din comuna Păltinoasa, jude
țul Suceava, și-au exprimat adeziu
nea deplină față de politica econo
mică, științifică, clarvăzătoare a 
partidului nostru, menită să conducă 
Ia creșterea muncii, angajîndu-se 
totodată să valorifice prin mijloace 
proprii toate posibilitățile, toate re
sursele spre a asigura satisfacerea 
cerințelor de consum în satele comu
nei noastre. Concret, crescătorii de 
animale vor livra suplimentar față 
de indicatorii de plan, la fondul cen
tralizat al statului, următoarele pro
duse : 8 tone carne, 595 hl lapte, 
10 000 ouă si 22 tone fructe — se rele
vă într-o altă telegramă.

în telegrama trimisă de adunarea 
cetățenească din comuna Bocșa, ju
dețul Sălaj, se arată : Puternic anga
jată în transpunerea în viată a pre
vederilor decretului, întreaga popu
lație activă a comunei, sub conduce
rea comitetului comunal de partid, va 
acționa în vederea folosirii cu efi
ciență a întregului fond funciar prin 
punerea in circuitul agricol a unei 
suprafețe de 43 ha, realizarea unor 
lucrări de îmbunătățiri funciare în 
valoare de 1,5 milioane lei, acțiuni 
la care va fi mobilizată întreaga 
populație a comunei. Aceste măsuri 
vor duce la o creștere substanțială a 
volumului producției cerealiere, la 
creșterea apreciabilă a efectivelor de 
animale în C.A.P. și gospodăriile 
populației, realizindu-se în acest 
mod autoaprovizionarea întregii 
populații din comună cu produse 
agroalimentare, cît și realizarea unor 
cantităti suplimentare de produse ce 
vor fi contractate cu statul, constind 
din : 850 tone cereale, 1 300 tone 
sfeclă de zahăr, 1 550 tone legume. 
1 300 tone carne și 3 000 hectolitri 
lapte;

Oamenii muncii din comuna Rado- 
mirești, județul Olt, animați de în
făptuirea programului de ridicare 
continuă a nivelului de trai al între
gului popor, stabilit de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român. își exprimă întreaga adeziu
ne față de recentul Decret elaborat 
de Consiliul de Stat privind măsurile 
luate pentru întărirea autoconducerii 
și autoaprovizionării în bune con
diții a populației cu pîine. făină și 
mălai.

Ne exprimăm convingerea, tovarășe 
secretar general al partidului, că în 
urma dezbaterii acestui decret și în 
baza aprobării unanime a acestuia 
de către toți locuitorii comunei noas
tre în conformitate cu prevederile 
legale privind dezvoltarea producției 
vegetale și animale și folosirea in
tegrală a fondului funciar, vom va
lorifica integral și eficient întreaga 
suprafață agricolă de 10 500 ha de care 
dispunem, realizînd produse agroali
mentare necesare pentru satisfacerea 
nevoilor proprii de consum si pentru 
creșterea contribuției noastre la apro
vizionarea generală a populației, se 
arată în telegramă. /



PAGINA 4 SCINT£IA — joi 22 octombrie 1981

Prin măsuri concrete, operative pentru aplicarea consecventă a principiilor autoconducerii, 
valorificarea superioară a fiecărei suprafețe de pămînt și utilizarea optimă 

a tuturor forțelor și mijloacelor existente se pot asigura pretutindeni

Un moment de seamă 
al luptei pentru unitatea 

clasei muncitoareSporirea producției agricole, repartizarea judicioasă a produselor 
alimentare, îmbunătățirea continuii a aprovizionării pnpulatiei
Din dorința de a-i informa pe citi

torii ziarului despre măsurile luate 
pentru aplicarea prevederilor recen
tului decret al Consiliului de Stat 
referitoare la îmbunătățirea aprovi
zionării cu piine a populației și di
versificarea sortimentelor, ne-am 
adresat Centralei industriale de mo- 
rărit și panificație.

O primă convorbire am avut-o cu 
ing. Alexandru Negreanu, directorul 
general al centralei. „Aș începe prin 
cîteva precizări esențiale — ne-a spus 
interlocutorul : in întreaga tară, toate 
fabricile de piine au făină suficientă, 
drojdie suficientă, în general tot ceea 
ce le este necesar pentru a lucra zil
nic, inclusiv duminicile, la întreaga 
capacitate. Se asigură astfel, in toate 
municipiile, orașele și centrele in
dustriale, cantități suficiente de pii
ne pentru a se face fată chiar si ce
rințelor crescute, forțate intr-un mod 
cu totul nejustificat de o anumită ca
tegorie de consumatori. Aceasta mă 
determină, dealtfel, să repet ceea ce 
se subliniază și in decret : dispunem 
de cantități suficiente de materii pri
me cerealiere pentru a răspunde în 
condiții corespunzătoare solicitărilor 
populației, asigurindu-se continuita
tea producției in ritmurile stabilite. 
In același timp,- este de dato
ria forurilor locale să ia toate mă
surile pentru a se asigura producerea 
și desfacerea ritmică a plinii, ca și 
a făinii, mălaiului, a altor produse 
de panificație în toate municipiile, 
orașele și celelalte localități. în loca
litățile rurale unde nu există în pre
zent brutării, pînă la crearea acesto
ra. piinea și produsele de panificație 
vor fi asigurate de la brutăriile din 
localitățile învecinate, iar comunele 
care se învecinează cu orașele se vor 
aproviziona in continuare din aceste 
localități".

Pornind de la aceste premise și 
tinîndu-se seama de nevoile diferen
țiate pe familii. în așa fel ca piinea 
să fie cit mai judicios gospodărită și 
consumată, ca nimic să nu se iro
sească, sint în curs de aplicare un șir 
de măsuri de diversificare a produ
selor de panificație si de realizare a 
acestora in gramaje mai potrivite ne
voilor reale de consum.

Sint toate acestea, intr-adevăr, 
măsuri bune, necesare. Trebuie spus 
însă că în acest domeniu sînt, de 
fapt, de recuperat serioase rămîneri 
in urmă. La nivelul departamentului 
de resort au fost elaborate, în pe
rioade anterioare, programe de di
versificare a produselor de panifi
cație, dar, după omologarea acesto
ra, realizarea lor Jiu a fost urmărită 
cu consecventă pic; de industrie, 
nici de comerț, pentru generalizarea 
la desfacere. (Desigur, este timpul 
să se ia măsuri împotriva acelor au
tori de „programe de diversificare" 
care au crezut că e suficient să exis
te pîine în sortimente diferite doar 
în procesele lor verbale). Pe de altă 
parte, trebuie arătat că în goana după 
rentabilitate mai ridicată, unele fa

Fabrica de pîine Berceni, modernă unitate a industriei alimentare a Capitalei, lucrează cu „foc continuu", pentru a asigura buna aprovizionare a populației. 
Aici se produc anul acesta 80 de sortimente de pîine și produse de panificație, programul de diversificare fiind orientat și de aici înainte spre realizarea unor 

produse noi, îndeosebi în gramaje mici, așa cum le impune un consum rațional și cum le solicită cetățenii Foto : Eugen Dichiseanu

De ce încurca unele „mărunțișuri" 
desfacerea ritmică, civilizată a mărfurilor?

Constatări care explică o situație paradoxală: în unele magazine se găsesc stive de mărfuri, 
iar la altele doar... rezultatele comodității

Recentele masuri — stabilite prin Decretul Consiliului de Stat ~ 
privind întărirea autoconducerii și autoaprovizionării teritoriale solicită 
în mod deosebit îmbunătățirea activității lucrătorilor din comerț, datori 
să asigure utilizarea produselor create de societate în interesul echi
tabil al întregii colectivități, livrarea ritmică în magazine a bunurilor 
destinate aprovizionării. Prin pirghiile economice și financiare pe care 
le au la îndemînă, organele comerciale pot și trebuie să manifeste 
mai multă grijă în gospodărirea și distribuirea judicioasă a fondului 
de marfă pe județe, localități, cartiere și magazine, incit eforturile pe 
linia sporirii continue a ofertei cantitative de produse să se concreti
zeze intr-o îmbunătățire efectivă a condițiilor de aprovizionare a tuturor 

, cumpărătorilor. .
Cit de întemeiate sînt aceste exigențe ne-a relevat-o un sondaj efec

tuat în aceste zile în rețeaua comercială din Capitală.
Toamna, se știe, oțetul se vinde 

ca... niinea caldă. Motiv pentru care 
in fiecare an comerțul contractează 
cu industria cantități mult mai mari 
decit în restul anului. Si totuși, procu
rarea oțetului constituie si în aceas
tă toamnă în Capitală „o problemă". 
De ce 7 Pentru că. deși se livrează 
zilnic cantitătl cu mult peste pre
vederile graficelor stabilite — grafi
ce care s-au fundamentat ne date
le reale de consum — distribuirea 
oțetului pe magazine si cartiere se 
face în mod neproportional. Bună
oară. în lunile seotembrie si octom
brie. întreprinderile comerciale din 
cele sase sectoare administrative ale 
Capitalei au stabilit prin grafice șă 
se livreze oțetul la 372 de magazi
ne. Ei bine, deși cantitatea livrată 
in această perioadă a fost de aproa
pe 8 (opt 1) ori mai mare decît în 
celelalte luni ale anului, depășind cu 
mai multe zeci de mii de litri re
partiția inițială, aproape 200 de 
magazine n-au primit nici o sticlă 
de oțet timp de 30 de zile ! De e- 
xemplu. in magazinele din sectorul 
2 al Capitalei, din str. 7 Noiembrie 
nr. 103, M. Bravu nr. 90 și Bd. Mun
cii nr. 90 s-au livrat cantități de 

brici au renunțat pur și simplu la 
sortimentele în gramaje mici, orien- 
tinriu-se aproape exclusiv spre pîini 
de 1—2 kg fiecare sau chiar mai 
mari, ceea ce a împins spre creș
terea nejustificată a consumului în 
unele localități, întrucît piinea înve- 
chindu-se nu mai era consumată și 
lua altă destinație. Concomitent cu 
combaterea unor asemenea practici 
neeconomice, negospodărești, este 
necesar cu atît mai mult să se re
nunțe la așa-zisa „tradiție" a coa
cerii unor piini de 7—8 kg bucata, 
întîlnită intr-un șir de județe ; ex

Pîine și produse 
de panificație 

în sortimente variate 
pentru un consum rațional, în raport 
cu nevoile reale ale cumpărătorilor 
• Toate fabricile de pîine din țară sâ lucreze la întreaga 
capacitate pentru a răspunde nevoilor de consum • Să 
se realizeze cît mai repede sortimente noi, cu calități 
nutritive superioare, în gramaje diferite • Sînt așteptate 
și acele produse care, deși omologate cu mult înainte de 
apariția decretului, au rămas doar în... programele de 
diversificare • „Pîinea cît roata carului" — o „tradiție" 
care trebuie abandonată pentru că alimentează risipa.

periența demonstrează că la aceste 
piini gradul de coacere este insufi
cient, din care cauză sînt consumate 
doar partial, cît sînt proaspete, iar 
o bună parte nu are altă destinație 
decît... coșul. Este ușor de înțeles 
că o asemenea structură a produc
ției de pîine vine în contradicție 
flagrantă cu interesele economiei 
naționale, ale fiecărui cetățean.

Rațional, obligatoriu este ca fabri
cile din sectorul de panificație să-și 
materializeze neintîrziat eforturile 
pe tărimul diversificării produselor 
cel puțin pe cîteva direcții princi
pale: în primul rînd, spre realizarea 
cit mai multor sortimente în gra
maje mici, potrivite și adaptate unul 
consum rațional ; în al doilea rînd, 
atenția centralei industriale de re
sort trebuie să se îndrepte spre o 
diversificare a conținutului prepara
telor — pîine. comuri, chifle, co
vrigi, împletituri — știut fiind că

3—4 ori mai mari decit se stabili
se inițial in grafice. în schimb în 
57 de magazine nu s-a livrat... nici 
o sticlă. Așa incit într-un număr 
restrîns de unităti a existat otet în 
cantităti suficiente — creîndu-se a- 
glomeratie — dar în restul maga
zinelor (de fapt majoritatea), oțetul 
nici măcar să nu fie văzut. Cum a 
fost*  posibilă perturbarea aprovizio
nării 7

— Oricît ar părea de straniu, e- 
xact întreprinderile I.C.L. Alimenta
ra care ne-au trimis la începutul fie
cărei luni graficele de livrare, tot ele 
ne-au cerut ce parcurs să modifi
căm de la o zi la alta destinația pro
duselor. dună bunul plac al merceo
logilor și al conducerilor întreprin
derilor respective — ne-a decla
rat Mihai Ursu, șeful depozitului 
„Podgoria", care aprovizionează În
treaga rețea comercială a Capitalei 
cu otet. Dincolo de perturbatiile pe 
care le produc în procesul de vinzare. 
asemenea practici ne prejudiciază și 
ne noi : nu putem organiza optimi
zarea transportului. în funcție de 
repartițiile inițiale.

Dacă distribuirea neproportională a 
cantităților disponibile de otet se face 

prin adaosuri de cartofi, făină de 
soia, vitamina C, calciu etc. crește 
valoarea nutritivă, se îmbunătățește 
calitatea : totodată, se cer valorifi
cate in produse căutate pe piață — 
piine prăjită, pesmet etc., greu de 
găsit în ultimul timp în magazinele 
de specialitate — cantitățile de pii
ne rămase nevindute.

în lumina acestor exigențe se ac
ționează cu destulă fermitate 7 Iată 
ce ne-a relatat ing. Ion Zăpucioiu, 
director tehnic în Centrala indus
trială de morărit și panificație :

— în primul rînd, crește producția 

de piine albă superioară și a altor 
sortimente din făină albă și semi- 
albă, care vor fi realizate îndeosebi 
in gramaje mai mici, astfel ca fie
care cumpărător să-și poată procura 
intr-adevăr atît cît are nevoie în 
mod normal pentru hrana zilnică a 
familiei. Noile sortimente se vor 
vinde paralel cu cele comercializate 
pînă acum.

O preocupare aparte o constituie 
diversificarea producției prin mărirea 
numărului sortimentelor de speciali
tăți de panificație și patiserie. De
altfel, o asemenea diversificare s-a 
impus pe temeiul unor mai vechi so
licitări ale cetățenilor — exprimate, 
între altele, prin scrisori adresate fo
rurilor comerciale, presei — solici
tări nu întotdeauna onorate cu 
promptitudinea cuvenită. Prevederile 
decretului au meritul de a da o 
orientare clară și în această direc
ție. de a impulsiona aplicarea măsu

datorită nerespectării graficelor în
tocmite. pentru alte produse între
prinderile comerciale de sector nici 
măcar nu s-au mai obosit să întoc
mească aceste grafice, pentru lunile 
septembrie si octombrie. Spre exem
plu, înainte de apariția recentului 
decret, mălaiul se distribuia pe maga
zine, mai ales după inspirația distri
buitorilor de pe camioane și a funcțio
narilor de la compartimentul comer
cial al morii de la întreprinderea „Ti
tan". E adevărat, din cînd în cînd, 
unele întreprinderi I.C.L. Alimen
tara mai dădeau seara cite un 
telefon la fabrică, indicind repar
tițiile de a doua zi. Dar nici a- 
ceste „repartiții" nu erau respectate. 
Din verificarea făcută împreună cu 
tovarășa Ana Livia Iliescu, directoa
rea întreprinderii „Titan", a rezultat 
că una indicau telefonic I.C.L.-urile 
(atunci cînd făceau acest lucru), alta 
treceau lucrătorii fabricii în avizele 
de expediție, și in cu totul alte ma
gazine duceau distribuitorii mălaiul.

— Faptul că întreprinderile comer
ciale nu ne-au trimis grafice pe ma
gazine — deși am cerut in repetate 
rînduri acest lucru — a creat un teren 
propice proliferării incorectitudinii, 
ne spune directoarea- Așa se face că 
unii distribuitori au plecat urechea Ia 
„rugămințile" șefilor de magazine, 
livrind preferențial mărfurile pro
duse în fabrică. Ce-i drept, vinovății 
depistați au fost sancționați, dar nici 
noi nu putem sta tot timpul să-i ur
mărim pe distribuitori unde duc 
marfa.

Recentul decret creează cadrul le
gal potrivit pentru mai multă răs
pundere în repartizarea teritorială a 
produselor si. practic, elimină ano
maliile în circulația unor bunuri de 
consum, cum sint mălaiul, făinoasele 
s.a. Exemplele nu sînt însă lipsite de 

rilor necesare pentru a se răspunde 
operativ și eficient cerințelor variate 
de consum. Ca atare. întreprinderilor 
de pîine din județe li s-a dat indica
ția de a stabili, după prealabila con
sultare a organizațiilor comerciale 
locale, sortimentele cele mai adec
vate specificului zonei și localităților, 
elaborind apoi neintîrziat tehnologiile 
de fabricație și documentațiile de 
producție pentru realizarea lor. De 
exemplu, în județul Dîmbovița a re
zultat, intre altele, o orientare pre
cumpănitoare spre „piinea casei". La 
Timișoara, jntre produsele noi ale 
căror tehnologii sînt puse la punct 
în momentul de fată cu spri
jinul unor- cadre tehnice din cen
trala industrială se numără specia
litățile „Cristian" și „Timiș", chiflele 
„Timiș" si altele : este de mențio
nat că aceste noi produse au un 
conținut nutritiv mai ridicat, reali- 
zîndu-se cu adaosuri de derivate 
din lapte si de lecitlnă comestibi
lă (această substanță este obținută 
în procesul de fabricare a uleiuri
lor de consum, avind un conținut de 
peste 55 la sută fosfatide ; pe lingă 
rolul ei de tonic al sistemului ner
vos. are importante însușiri in pro
cesul de fabricare, contribuind la 
coacerea unei pîini bine crescute, cu 
miez uniform si catifelat). La Za
lău se depun eforturi susținute pen
tru punerea mai rapidă în funcțiu
ne a noii fabrici de pîine, astfel ca 
si această unitate să se poată în
scrie în aprovizionarea populației lo
cale cu produse diverse, de calitate 
superioară. Si exemple asemănătoare 
se Pot da din toate județele.

Ce noutăți oferă în acest dome
niu rețeaua de panificație a Capi
talei 7 Alături de produsele consa
crate — pîine albă cu cartofi de 500 g, 
„Dîmbovița" de 600 g, graham 
de 300 g, pîine albă superioară în 
formă, de 800 g, colaci împletiți de 
500 g, pîine albă și neagră fără sare, 
franzelă „București" etc. — vor fi 
date în consum si o serie de sorti
mente noi. în gramaje diferențiate, 
care vor răspunde mai bine cerin
țelor unui consum științific, rațional.

Diversificarea producției de pîine 
Si produse de panificație, realizarea 
de sortimente variate — în condi
țiile asigurării unui consum de ce
reale pe locuitor superior celui reali
zat anul trecut, ale intensificării preo
cupărilor pentru buna gospodărire a 
produselor alimentare in general și 
a pîinii în mod deosebit, pentru în
lăturarea oricăror forme de risipă 
și degradare —. sînt menite să per
mită cetățenilor cumpărarea produ
selorin -cantități raționale, pe mă
sura nevoilor reale de consum. In 
felul acesta 66 va asigura întregii 
populații, oamenilor muncii, consu
mul necesar pentru ei și familiile 
lor, ceea ce va contribui nemijlocit 
la îmbunătățirea aprovizionării, la 
ridicarea nivelului de trai.

Maria BABOIAN

importantă, deoarece, după cum se 
va vedea. întimplarea. dezinteresul, 
subiectivismul unor lucrători din co
merț pot perturba circulația fluentă 
a altor produse spre cumpărător, 
cîteodată fiind vorba de mărfuri 
foarte simple. Iată, bunăoară, exem
plul a două produse mult solici
tate în această perioadă : sarea 
si aba minerală. în timp ce de
pozitele „en gros" de la I.C.R.A. 
București sint aproape blocate de 
cantitățile extrem de mari de sare 
și apă minerală, sondajul nostru a 
relevat că în 14 din cele 15 maga
zine în care ne-am deplasat lipseau 
unul sau ambele produse (alimenta
rele din Piața Coșbuc, str. Giulești 
284, Apusului C 4. Militari A 10. Fe
rentari 72, Traian 73, Doamnei 5, Pia
ța Pantelimon, Piața Miniș. Piața Ti
tan ș.a.). Cumpărătorii — din necu
noaștere — puneau această stare de 
lucruri pe seama unor posibile lip
suri din depozite — neștiind că. de 
fapt, la mijloc este vorba de lipsa 
de preocupare a responsabililor res
pectivi. Ce să se complice ei cu vin- 
zarea unor „mărunțișuri" 1

— Dacă găsesc la depozit coniac 
sau votcă, comandă cantități cît mai 
mari — ne spune Gh. Popescu, șeful 
depozitului I.C.R.A., dar cind e vorba 
de sare si ană minerală încen să se 
vaite că n-au spatii suficiente de de
pozitare și expunere.

...Acestea sînt faptele. Așteptăm ca 
Direcția generală comercială a Capi
talei să intervină de urgentă pentru 
ca, în conformitate cu indicațiile 
conducerii de partid și de stat, cu le
gile tării, să asigure repartizarea ju
dicioasă a mărfurilor disponibile pe 
întreg cuprinsul orașului și la toate 
sortimentele.

Mlhal IONESCU

Toate comunele suburbane— 
baze puternice de asigurare 

a marilor orașe 
cu produse agroalimentare
(Urmare din pag. I)
cu mărfuri industriale, este o pro
blemă de bază a economiei țării 
noastre, a alianței muncitorești-ță- 
rănești. o acțiune destinată intere
selor tării și ale fiecăruia dintre ce
tățeni.

CLUJ-NAPOCA : Gradul 
de calificare și hărnicia 

legumicultorilor se citesc 
și in calitatea produselor

încă din toamna trecută, imediat 
după adoptarea Legii 13, s-a organi
zat inventarierea tuturor terenurilor 
bune pentru cultivat legume din raza 
municipiului Cluj-Napoca, deci și 
din intravilanul comunelor subordo
nate. întreaga acțiune a fost coordo
nată de consiliul popular municipal, 
considerîndu-se că aprovizionarea 
trebuie privită ca un tot unitar, indi
ferent dacă sursele se bazează pe in
travilanul municipiului sau pe supra
fețele din comunele suburbane. Au 
fost emise de specialiști mai bine de 
5 500 planuri de producție, inclusiv 
pentru membrii cooperativelor agri
cole . „Someșeni", „înfrățirea" și 
„Unirea", subordonate municipiului, 
în total au fost cultivate aproxima
tiv 130 ha. Au fost asigurate, de ase
menea, îngrășăminte chimice, semin
țe, răsaduri.

„Cu toate că rezultatele din acest 
an sînt bune — ne spunea si tova
rășul Iosif Gavrea, prim-vicepre- 
ședinte al comitetului executiv al 
consiliului popular municipal, noi nu 
putem fi nici pe departe mulțumiți, 
în mod sigur, recolta de legume poa
te să crească. Cum 7 în prezent, co
lective formate din lucrători ai con
siliului popular municipal. împreună 
cu deputății și președinți ai comite
telor de cetățeni, desfășoară o largă 
acțiune de identificare a terenurilor 
necultivate și a proprietarilor aces
tora, precum și a unor parcele intra
vilane care ar putea fi utilizate la 
cultura legumelor. Totuși, nu atît pe 
noile terenuri descoperite contăm. 
Soluția cea mai bună, care a ieșit la 
iveală din consfătuirile noastre cetă
țenești, avute în această toamnă, este 
aceea a practicării culturilor succesi
ve. Mai exact : folosirea nu numai a 
fiecărei palme de pămînt la un mo
ment dat, ci folosirea permanentă a 
pămîntului. Astfel, am început de pe 
acum să facem planurile detaliate de 
producție : cite și ce soiuri de legu
me vom produce iarna in solarii, cîte 
în primele săptămîni ale primăverii 
(salată, spanac, ridichi etc.), ce 
plante vor urma după acestea, cu ce 
va fi ocupat pămintul disponibil 
toată vara și toamna viitoare. De ase
menea, vom face, pînă la noul sezon 
agricol, o adevărată «școală a legu
micultorilor»".
FOCȘANI: Știind că recol
tele din primăvară se pregă
tesc acum, in toamnă, nu se 
face economie la inițiative

Pe scurt, cîteva dintre realizările 
anului 1981: suprafața cultivată cu 
legume in comunele subordonate mu
nicipiului — comunele Cîmpeanca și 
Golești — a fost, în anul care se 
încheie, de 422 hectare, la care s-au 
adăugat alte 118 ha aflate in curțile 
locatarilor din Focșani, in incinta 
întreprinderilor si între clădirile ora
șului. în întregime, producția de 
legume a fost de aproximativ 3 000 
de tone — încă nu e adunată toată 
din grădini — iar piața a fost bine 
aprovizionată. De asemenea, au fost 
crescute în gospodăriile * populației 
peste 50 000 de păsări, asigurindu-se 
în acest fel necesitățile de carne ale 
fiecărei familii producătoare, cît și 
mari posibilități pentru livrarea la 
piața alimentară.

A crescut și numărul animalelor 
mari în gospodăriile populației. în 
comunele Golești șl Cîmpineanca 
sint acum 200 de taurine, din care 
aproape 100 vaci cu lapte. 2 000 de 
porci, peste 600 de oi. iar numărul 
crescătorilor de animale, ca urmare 
directă a aplicării Legii autoaprovi
zionării. este în plină creștere.

Despre intențiile . de viitor, în 
scopul autoaprovizionării municipiu
lui, ne-a vorbit tovarășul Costică 
Stoica, prim-vicepreședinte al comi
tetului executiv al consiliului popular.

— Vor fi depistate noi suprafețe 
bune pentru legumicultură. Se vor 
face analize in toate asociațiile de 
locatari, pe circumscripții, in legă
tură cu rezultatele obținute în acest 
an și pentru popularizarea experien
ței bune. Pentru asigurarea cu ma
terial săditor, încă din această toam
nă, se vor stabili planuri de culturi 
și posibilitățile de realizare a ma
terialului săditor chiar de către cetă
țeni. în toate zonele legumicole vor 
fi puse în valoare noi surse de apă 
necesară culturilor. Vom organiza 
ample acțiuni de fertilizare a tere
nului cu îngrășăminte naturale și 
vom realiza, de asemenea, un ghid 
al legumicultorilor, cu sprijinul spe
cialiștilor din agricultură.

★
Desigur, experiențele înfățișate în 

ancheta de față sini departe de a re
prezenta tot ce se poate obține pen
tru ca localitățile rurale din jurul 
marilor orașe să devină furnizorul 
permanent, pe tot parcursul anului, 
de legume, fructe, ouă, carne, lapte, 
de alte produse agroalimentare. Spo
rind neîncetat producția în aceste lo
calități, locuitorii comunelor suburba
ne pot participa din ce în ce mai mult 
la aprovizionarea piețelor orașelor, la 
formarea fondurilor de stat, in inte
resul economiei naționale și — firesc 
— al fiecărei familii în parte.
G. M1HAESCU, Al. MURE ȘAN, 
Dan DRAGULESCU 
corespondenții „Scînteii"

Se împlinesc în aceste zile șase 
decenii de la Congresul general al 
sindicatelor de la Brașov (20—23 oc
tombrie 1921). Reunind pentru prima 
oară într-un congres sindical delegați 
din toate regiunile României, dezbă- 
tind probleme majore ale activității 
sindicatelor în noile condiții istorice, 
forumul muncitoresc de la Brașov a 
pus bazele unității mișcării sindicale 
din țara noastră.

în momentul desfășurării congre
sului de la Brașov, mișcarea noastră 
muncitorească avea puternice tradi
ții de organizare revoluționară. Ca 
un fir roșu străbăteau cele trei pă
trimi de secol parcurse pină atunci 
pe acest drum aspirația și lupta 
pentru unirea și coeziunea rânduri
lor proletare. Asemenea năzuințe și 
eforturi se concretizaseră în făurirea, 
în 1872, a Asociației generale a lu
crătorilor din România, una din cele 
mai vechi din lume, și a Comisiei 
Generale a Sindicatelor (1906). Ase
menea aspirație și-a găsit o puter
nică expresie, in perioada ce a ur
mat făuririi statului național unitar, 
în afluența masi
vă a muncitorimii 
spre organizațiile 
sindicale în efor
turile de centrali
zare la scara în
tregii țări.

Congresul gene
ral al sindicatelor 
de la Brașov se 
întrunea la numai 
cinci luni după 
făurirea Partidu
lui Comunist Ro
mân. Hotărîrile 
marelui forum comunist din mai 1921 
aveau să constituie un puternic im
bold si pentru centralizarea organiza
țiilor sindicale. Este semnificativ, 
dealtfel. în acest sens, că în conti
nuarea congresului comunist urma să 
se desfășoare. începînd de la 13 mai. 
congresul general al sindicatelor ; 
dar intervenția brutală a organelor 
represive și arestarea participanți- 
lor au zădărnicit ținerea lui.

Cu toate acestea, perioada care a 
urmat s-a caracterizat printr-o in
tensificare a activității sindicale, a 
acțiunilor muncitorești, sub semnul 
ideii de unitate. „Strinși la un loc în 
sindicate — scria gazeta „Tînărul so
cialist" — sintem o forță, putem 
duce lupta economică cu patronii. 
Strinși la un loc, organizați, existăm 
ca clasă. Risipiți însă, nu reprezen
tăm nimic, nu sintem nimic, nu pu
tem nimic". în aceste împrejurări, 
Conferința sindicatelor, ținută la 
Ploiești in zilele de 26—27 iunie 1921, 
a convocat Congresul general al or
ganizațiilor sindicale din România 
pentru luna octombrie 19211

Pornind de la condițiile concrete 
ale mișcării noastre muncitorești din 
acel timp, obiectivele asupra cărora 
și-a concentrat atenția congresul din 
octombrie 1921 au fost — așa cum 
arată și rapoartele dezbătute în con
gres — „reorganizarea și tactica", 
„starea economică și impozitele pe 
salarii", „proiectul de statut al miș
cării sindicale", „presa" ș.a. Con
gresul a statuat, ca principii funda
mentale ale activității sindicatelor, 
lupta de clasă, solidaritatea munci
torească internațională și desființa
rea exploatării muncii sub orice for
mă — principii călăuzitoare ce 
atestau caracterul revoluționar al 
mișcării noastre sindicale. Dind ex
presie dorinței de unitate a clasei \ 
noastre muncitoare, congresul a 
adoptat statutul mișcării sindicale și 
a ales un organ central — Comisia 
generală a sindicatelor din România, 
cu sediul in Capitală, stabilind, de 
asemenea, o linie tactică unică pen
tru toate organizațiile sindicale.

Pe baza hotărârilor adoptate de 

60 de ani de la 
Congresul general 

al sindicatelor 
de la Brașov

Acțiuni energice pentru strîngerea recoltei
(Urmare din pag. I)

populației cu produse alimentare de 
bază — pîine, făină, mălai, carne și 
produse din carne, zahăr, ulei și gră
simi, cartofi, legume și fructe — atît 
in cele două luni care au mai rămas 
din acest an, cît și in prima parte a 
anului viitor, pină la noua recoltă. 
Notabil este faptul că la aceste cate
gorii de produse se înregistrează creș
teri însemnate ale consumului față de 
perioadele anterioare. Așa, bunăoară, 
cele 180 kg cereale pe locuitor pre
văzute a se realiza în medie depă
șesc nivelul atins în 1980. Recentul 
decret are in vedere tocmai realizarea 
unei aprovizionări permanente a ce
tățenilor în localitățile in care domi
ciliază sau își au locul de muncă, a 
populației din zonele de deal și de 
munte, eradicarea oricărei risipe sau 
degradări a produselor agroalimen
tare, ă tendințelor de deturnare a ali
mentelor de la rosturile lor firești. 
Noile reglementări — avînd drept 
scop întărirea autoconducerii si auto
aprovizionării teritoriale, valorificarea 
superioară a tuturor posibilităților de 
creștere a producției agricole, atît în 
unitățile da stat și cooperatiste, cit 
și in gospodăriile populației — se 
aplică in funcție de condițiile concre
te dintr-o zonă sau alta a tării, fi
nind seama de realitățile nemijlocite 
ale orașelor și satelor, astfel incit să 
se asigure pentru locuitorii de pe în
treg cuprinsul țării o aprovizionare 
permanentă, îmbunătățită. Cu deose
bire s-a subliniat faptul că. pornin- 
du-se de la consumul mediu stabilit, 
se va asigura întregii populații, tutu
ror oamenilor muncii consumul ne
cesar de piine, făină, mălai pentru ei 
și familiile lor. Tocmai de aceea 
Comitetul Politic Executiv a atras 
atenția comitetelor județene de 
partid, consiliilor populare, organelor 
comerciale să ia toate măsurile pen
tru a asigura producerea și desfacerea 
ritmică a pîinii. făinii, mălaiului, al
tor produse de panificație. în toate 
municipiile, orașele și celelalte loca
lități.

Avind în vedere realizarea. în 
anii următori, a unei largi baze 
pentru aprovizionarea populației. 
Comitetul Politic Executiv a in
dicat să se elaboreze neintîrziat, 
In fiecare localitate, programe concre
te de creștere a producției agricole, 
vegetale și animale, care să permită 
atît satisfacerea nevoilor proprii de 
consum, deci autoaprovizionarea. cit 
și creșterea contribuției lor la apro
vizionarea generală a populației. în
țeleasă în toată complexitatea sa. 
autoaprovizionarea implică deopo
trivă eforturi pentru creșterea rapidă 
a producției agricole, prin folosirea 
tuturor resurselor existente, eforturi 
pentru gospodărirea cu maximă 
chibzuință a tot ceea ce avem in 

congres, mișcarea sindicală s-a dez
voltat pe o linie ascendentă. în vara 
anului următor, la congresul de la 
Sibiu (iunie 1922), pe temeliile puse 
la Brașov, a fost desăvirșită unifi
carea tuturor organizațiilor sindicale.

în pofida sciziunii apărute in pe
rioada următoare în mișcarea mun
citorească. aspirația spre unitate, 
conlucrarea dintre muncitorii comu
niști. socialiști și social-democrațl au 
fost prezente și au dat rezultate no
tabile in lupta pentru emanciparea 
economică, ca și pentru demascarea 
și combaterea organizațiilor fasciste, 
a pericolului revizionist, pentru apă
rarea independentei naționale și in
tegrității țării. Această tendință s-a 
concretizat în marile bătălii purtate 
în front comun în anii crizei econo
mice, în refacerea unității sindicale 
(1935—1936), în participarea unită în 
alegerile parțiale din februarie 1936, 
în organizarea și desfășurarea unor 
mari demonstrații antifasciste și 
antirăzboinice, cum a fost aceea de 
la 1 Mai 1939.

De o imensă însemnătate pentru 
unitatea sindica
lă a fost crearea 
în aprilie 1944, în 
condițiile grele 
ale dictaturii mi- 
litaro-fasciste și 
ale războiului hi- 
tlerist, a Frontu
lui unic muncito
resc. ca urmare 
a înțielegerii între 
Partidul Comu
nist Român și 
Partidul Social- 
Democrat. Fron

tul unic muncitoresc s-a dovedit nu
cleul capabil să polarizeze in jurul 
său toate forțele democratice și pa
triotice care au înfăptuit revoluția 
de eliberare națională si socială, 
antifascistă și antiimperiaiistă. de
clanșată la 23 August 1944. Unitatea 
clasei muncitoare în sindicate, 
consfințită de Congresul general al 
sindicatelor din ianuarie 1945, a con
stituit apoi un factor important al 
luptei pentru cucerirea puterii poli
tice. ca și pentru desfășurarea cu 
succes a întregului proces revoluțio
nar din România.

La 60 de ani de la congresul ținut 
la Brașov, sindicatele sînt în Româ
nia socialistă nu numai cea mai largă 
organizație obștească a oamenilor 
muncii, cu prinzi nd în rândurile lor 
peste 7 milioane de membri, ci și una 
dintre cele mai importante pîrghii 
prin care clasa noastră muncitoare, 
sub conducerea partidului comunist, 
își exercită rolul său de forță condu
cătoare a societății noastre. în ade
văr, sindicatele sint învestite acum 
cu largi atribuții și răspunderi in 
conducerea tuturor domeniilor vieții 
noastre economice și sociale. în în
făptuirea democrației muncitorești, 
in realizarea autoconducerii și auto- 
gestiunii unităților economice, în or
ganizarea întrecerii socialiste; ele 
asigură prezenta activă și partici
parea largă a oamenilor muncii la 
dezbaterea si elaborarea tuturor mă
surilor privind înfăptuirea sarcinilor 
economice, gospodărirea avuției na
ționale. urmăresc aplicarea legisla
ției, a principiilor retribuției socia
liste și a măsurilor de protecție a 
muncii, contribuie la organizarea 
odihnei și recreării celor ce muncesc, 
la ridicarea pregătirii lor politico- 
ideologlce și profesionale.

Aspirațiile celor care în congresul 
sindical de acum șase decenii au 
pus temelii centralizării mișcării sin
dicale la scara întregii țări își află, 
prin asemenea realități ale României 
de azi, suprema împlinire.

Dr. Florea DRAGNE

momentul de față, eforturi pentru 
educarea tuturor cetățenilor țării 
pentru un consum rațional, econo
micos, străin de risipă. Desigur, in 
acest context se ridică și în fața 
organelor comerciale noi responsabi
lități. cerințe multiple in ce privește 
promovarea unui comerț civilizat, 
corect. în spiritul eticii și echității 
socialiste.

Largile măsuri economice si orga
nizatorice initiate de partid in di
recția îmbunătățirii aprovizionării 
populației se cer, așadar, susținute 
de o intensă muncă politico-educa- 
tivă, care să contribuie la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor, la 
înțelegerea marilor răspunderi ce 
revin fiecărui locuitor al satului, in 
primul rînd ca producător, în angre
najul mecanismului social, a adevă
rului că orice sustragere de la efortul 
acestui vast mecanism impietează a- 
supra bunului mers al agriculturii, a- 
supra eficientei activității economice 
in această ramură de bază a economiei. 
Totodată, munca politico-educativă 
trebuie să acționeze mai stăruitor 
pentru formarea la fiecare cetățean a 
conștiinței socialiste de consumator, 
potrivnică oricărei. tendințe de ri
sipă, de supraaproviziohare sau sto
care. capabilă să înțeleagă necesita
tea promovării principiilor eticii și 
echității socialiste în sfera consu
mului.

în paralel cu aceste preocupări. 
Comitetul Politic Executiv a abordat 
o seamă de probleme privind buna 
desfășurare a activității în industrie 
și investiții. Obiectivul esențial tre
buie să-l constituie recuperarea ră- 
mînerilor în urmă și îndeplinirea in
tegrală a planului, acționindu-se cu 
precădere în direcția îndeplinirii pla
nului la export.

Sarcinile pe care le-a pus în fața 
organelor și organizațiilor de partid, 
a tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii recenta ședință «a Comitetu
lui Politic Executiv definesc actua
la perioadă drept o perioadă hotărî- 
toare în finalizarea multiplelor obiec
tive ale planului pe acest an. în în
cheierea cu succes a campaniei 
agricole și pregătirea temeinică a re
coltei anului viitor. Așadar. în fața 
întregului popor se află deschis un 
vast program de muncă, de acțiuni 
gospodărești. în asemenea condiții, 
orice clipă este prețioasă si ea tre
buie folosită cu deplin folos în „bă
tălia" plănului. în „bătălia" recoltei, 
acolo unde se hotărăște de fapt creș
terea bunăstării noastre. Pentru că 
numai obtinînd producții industrial- 
agricole cît mai mari și de înaltă ca
litate putem aspira spre noi cote de 
progres. Pentru a face noi pași îna
inte este deci necesar să se munceas
că mai bine, mai eficient, cu întreaga 
capacitate și inițiativă creatoare, sub 
semnul înaltei responsabilități.
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Tovarășului DUȘ AN DRAGOSAVAȚ
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Prezidiului Comite
tului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân și al meu personal, cele mai calde felicitări, urări de mult șuccesîn 
îndeplinirea sarcinii de înaltă răspundere ce v-a fost încredințată, în înfăp
tuirea politicii Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, spre binele și fericirea 
popoarelor iugoslave vecine și prietene.

Nutresc ferma convingere că relațiile tradiționale de prietenie și strînsă 
colaborare dintre partidele și țările noastre vor continua să se dezvolte pe 
riiultiple planuri în interesul poporului român și popoarelor iugoslave, al 
cauzei socialismului, păcii, securității și independenței naționale, al co
laborării și cooperării internaționale, în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

■ al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

/ . 5Stimați tovarăși,
. în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 

al Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și al poporului Republicii 
Democrate Gerittane, precum și al nostru personal, dorim să vă mulțumim 
în modul cel mai cordial pentru salutările și felicitările prietenești ale 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, 
Guverhului și poporului Republicii Socialiste România, transmise cu ocazia 
celei de-a 32-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane.

Ne-a umplut de bucurie înalta apreciere față de succesele obținute de 
oamenii muncii din Republica Democrată Germană în edificarea în continuare 
a societății socialiste dezvoltate.

. La fel ca și dumneavoastră, sîntem convinși că relațiile de colaborare 
prietenească multilaterală dintre partidele, țărilfe și popoarele noastre se vor 
dezvolta și adînci continuu și în viitor, în interesul luptei noastre comune 
pentru întărirea socialismului, pentru pace și destindere internațională.

Vă urăm, stimați tovarăși, dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii 
din Republica Socialistă România, noi succese în Îndeplinirea hotăririlor 
Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, iar dumneavoastră personal, sănătate și 
putere de muncă. <

ERICH HONECKER
Secretar general «l Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 20-1981
Revista publică articolele : „Nou 

și vechi în teoria și practica socia
lă" . de Ion Mitran ; „Influența mo
dernizării economiei asupra eficien
ței muncii sociale" de Vasile M. Po
pescu ; „Cultura tehnică" de Marin 
Râdoi ; „Reuniunea de la Madrid in 
fața unor înalte responsabilități" de 
Ion Datcu ; „Partidul în sistemul 
democrației muncitorești" de Andrei 
Sida și Ion Iuga ; „Cinematograful 
românesc in căutarea personalității" 
de Călin Căliman ; „Rolul științei și 
culturii în lupta românilor pentru 
libertate și unitate națională" de

• SPORT * SpORT • SPORT • SPORT

• învingătorul : SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Intilnire la Bray („Săptămina fil
mului belgian*) : STUDIO — 10; 12;
14; 16; 18; 20.
• ștefan Luchian : TIMPURI NOI - 
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; 
17,45; 20.
• O lume 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, SALA 
MICA.A PALATULUI — 16,15; 19.
• 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; 14,30; 17; 19,30, CAPITOL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Yankeii î PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII — 17,30; LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11,15; 14; 17; 20,
BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ; 13,45 ; 16,45 ;
19,30. MELODIA — 9 : 12 ; 16 ; 19.
a Moscova nu crede in lacrimi : 
EFORIE — 9; 12; 16; 19.
• Escadronul husarilor zburători : 
DACIA — 9; 12; 16; 19.
• Echipajul : DRUMUL SĂRII — 
15 30 • 19
• Aii Baba șl cel 40 de hoți — 10;
12,30; 15. Fuga de acasă — 17,30; 19,30: 
VIITORUL.
o Idilă in munții Lu Shan : POPU
LAR — 15,30; 17,30; 19,30.
• Marfă furată — 11; 16, Regina din 
Tirnovo — 18; 20 : PROGRESUL.
o Toată lumea e a mea : FESTIVAL
— 9; 12,15; 15,45; 19, GLORIA — 8,30; 
11,15; 14; 17; 19,45. AURORA — 9; 12; 
16; 19.
a Program de desene animate — 9,15; 
11, Pasărea de foc spațială — 12,30; 
14,45; 17,15; 19,45 : DOINA.

■ FOTBAL IN CUPELE EUROPENE
B. K. Copenhaga — Universi

tatea Craiova 1—0
Ieri, în turul al doilea al principa

lei' competiții continentale interclu- 
buri „Cupa campionilor europeni", 
s-a jucat la Copenhaga primul meci 
dintre Universitatea Craiova și for
mația locală B. K. Copenhaga. Gaz
dele au cîștigat la limită, cu 1—0 
(1—0). prin golul înscris de Fosgaard 
în minutul 7. Campionii României au 
acum mari posibilități de calificare 
cu prilejul partidei retur, care se va 
desfășura la Craiova. în ziua de 
miercuri, 4 noiembrie.

Bun rezultat al echipei 
Dinamo Ia Milano, 

1—1 cu Intemazionale
în „Cupa U.E.F.A.", un rezultat bun 

• obțiput echipa Dinamo București, 
la Milano, în fața renumitei formații 
italiene Intemazionale : 1—1 (1—1). 
Gazdele au deschis scorul in minutul

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în sala sporturilor de la Flo- 

reasca se va desfășura astăzi meciul 
de baschet masculin dintre echipele 
Steaua și Torpan Pojat (Helsinki), 
din grupa valorică A, contind pentru 
„Cupa campionilor europeni". Jocul 
va începe la ora 18.

O După desfășurarea turneului in
ternațional feminin de tenis de la 
Deerfield (S.U.A.), in clasamentul 
.Marelui premiu F.I.L.T." pe primul 

loc a trecut Chris Evert-Lloyd cu 
1405 puncte, urmată de Martina Na
vratilova — 1 310 puncte și Tracy 
Austin cu 1 040 puncte. Urmează Ha
na Mandlikova — 1020 puncte, An
drea Jaeger cu 985 puncte, Sylvia 
Hanika — 885 puncte, Virginia Ru- 
zici — 865 puncte, Pam Shriver — 
800 puncte, Mima Jausovec — 780 
puncte și Regina Marsikova — 745 
puncte.

© Meciul pentru titlul mondial fe
minin de șah- dintre marile maestre 
sovietice Maia Ciburdanidze si Nana 
Aleksandria a continuat la Tbilisi cu 
partida a 13-a, încheiată remiză la 
mutarea a 30-a.

Scorul se menține egal: 6,5—6,5
puncte.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 21 OCTOMBRIE 
1981

Extragerea I : 40 37 21 45 6 25.
Extragerea a Il-a : 11 16 3 28 7 32. 

Vasile Curticăpeanu ; „Politica do- 
binzilor excesive — sursă de noi de
reglări în economia mondială" de 
Nedelea Chira Părăluță ; „Criza ca
pitalismului, ca o criză de legitimi
tate" de Fred Mahler ; „Din reali
tățile dramatice ale țărilor slab dez
voltate" și „Psihologie și educație" 
de Liviu V. Filimon. Revista mai 
publică ecouri la dezbaterea cu tema 
„Concepție și practică în prevenirea 
și combaterea infracțiunilor".

Revista mai cuprinde rubricile 
„Cărți și semnificații", „Revista re
vistelor" și „Cuvîntul cititorilor".

24 prin Pasinato, iar bucureștenii au 
egalat prin Custov în minutul 39. Un 
rezultat promițător pentru meciul 
retur, de la București — 4 noiembrie.

★
La Aberdeen (Scoția), în „Cupa 

U.E.F.A.", s-a disputat primul meci 
dintre F. C. Argeș și echipa locală 
F. C. Aberdeen. Scoțienii au învins 
cu 3—0 (3—0). Partida retur va 
avea loc. la Pitești, in ziua de 4 no
iembrie.

★
Alte rezultate din cupele europene: 

„Cupa campionilor europeni" : 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname Sofia
— Glentoran 2—0 ; Austria Viena — 
Dinamo Kiev 0—1 ; Banik Ostrava
— Steaua Roșie Belgrad 3—1 ; „Cupa 
Cupelor" : Bastia — Dinamo Tbilisi 
1—1 ; S.K.A. Rostov pe Don — Ein
tracht Frankfurt pe Main 1—0 ; 
Vasas Budapesta — Standard Liege 
0—2 ; „Cupa U.E.F.A.".: Spartak 
Moscova — Kaiserslautern 2—1 ; 
Aris Salonic — Lokeren 1—1.

© Antrenorul echipei de fotbal a 
R. D. Germane. Georg Buschner..și-a 
dat demisia din acest post. Buschner 
pregătise selecționata R.D. Germane 
timp de 11 ani.

A APĂRUT

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, to
varășul Ilie Verdeț, a primit succe
siv, in cursul zilei de miercuri, in 
vizită protocolară de prezentare, pe 
ambasadorii Spaniei — Jose Maria 
Alverez de Sotomayor y Castro;

Vizita delegației Comitetului Național al Conferinței 
Consultative Politice Populare din R. P. Chineză

Delegația Comitetului Național al 
Conferinței Consultative Politice 
Populare din Republica Populară 
Chineză, care se află în țara noastră 
la invitația Consiliului Național al 
F.D.U.S., a vizitat în ultimele zile 
obiective social-economice și cultu
rale din Capitală și din județul 
Brașov.

Miercuri dimineața, Lei Jieqiong, 
vicepreședintă a Federației Naționale 
a Femeilor din China, s-a intilnit cu

ir

t V
PROGRAMUL 1

9,(W Teleșcoalâ
11,00 Roman foileton : „Vtntul speran

ței" Reluarea episodului 8
11.50 Ecouri de madrigal
12.25 Consultații în sprijinul lnvățămln- 

tului politico-ideologic (reluare)
12.50 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17,05 Viața culturală
18,00 Fotbal internațional — rezumatele 

meciurilor disputate miercuri in 
cupele europene intercluburi.

18,35 Desene animate : Povestiri din 
Pădurea verde

19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Ora tineretului
20.30 Oamenii de știință și pacea
20.45 In lumea enigmelor — serial știin

țific. Ultimul episod
21,10 Film artistic : „Afacerea Protar", 

Premieră TV. Ecranizare a piesei 
„Ultima oră" de Mihail Sebastian

22.30 Telejurnal

teatre
■ Teatrul Național (sala mică): Coa
na Chirița — 19,30; (sala Atelier) : 
Elegie — 19.
• Filarmonica „George Enescu" (Ate
neul Român) : Concert simfonic. Di
rijor : Djura Jaksic (R.S.F. Iugosla
via). Solist : Marin Cazacu — 19,30.
• Radioteleviziunea Română (str. Nu
ferilor) : Concert simfonic. Dirijor : 
Ion Baciu. Solistă : Mihaela Martin —
19,30.
• Opera Română : Frumoasa din pă
durea adormită — 19.
• Teatrul de operetă ; Văduva vese
lă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Mormln- 
tul călărețului avar — 19,30 ; (sala 
Grădina Icoanei) : Anecdote provin
ciale — 19,30.
• Teatrul Mic : Diavolul și bunul 
dumnezeu (premieră) — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic ; Lecția de en
gleză — 20.
• Teatrul de comedie i Concura de 
frumusețe — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Jocul vieții și al morțU in deșertul 
de cenușă — 19,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) : 
Woyzeck — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Andorra 
(premieră) — 18,30.
• Teatrul „Constantin Tănase" (sala
Savoy) : Veselie la Tănase — 19,30;
(sala Victoria) : Idolul femeilor —
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
Zi-le d-alea de-ale noastre — 19.
• Teatrul „Ion .Vasilescu" : Dar nu 
e nimic serios — 19,30.
• Circul București : Music-hall la circ 
— 19,30.

cinema 

Confederației Elvețiene — Francis 
Pianca ; Republicii Federale Nigeria 
— Abdulkadîr Dafuwa Gadau.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

tovarășele Maria Bobu și Maria 
Groza, vicepreședinte ale Consiliului 
Național al Femeilor din Republica 
Socialistă România. Cu acest prilej, 
s-a efectuat un schimb de vederi 
privind activitatea și preocupările 
organizațiilor de femei din cele două 
țări.

In aceeași zi. ambasadorul Repu
blicii Populare Chineze la București, 
Chen Shuliang, a oferit un dineu cu 
prilejul vizitei delegației.

(Agerpres)

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19,25 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotelevizlunii române
21,55 Meșteri cojocari. Documentar, 

producție a studioului „Sahiafllm" 
22.05 Omul și sănătatea (reluare)
22,30 Telejurnal

Cronica
Tovarășul Ion Dincă. nrim vice- 

prim-ministru al guvernului, a 
brimit. miercuri la amiază. pe 
Hashim Aqrawi. ministru de stat in 
guvernul Republicii Irak, care se 
află într-o vizită în tara noastră cu 
prilejul T.I.B. ’81.

In cadrul întrevederii, exprimîn- 
du-se satisfacția pentru bunele re
lații de prietenie si colaborare sta
tornicite intre tarile noastre, a fost 
subliniat rolul hotărîtor pe care l-au 
avut înțelegerile convenite cu ocazia 
întilnirijor si convorbirilor la nivel 
înalt în adîncirea si diversificarea a- 
cestor relații, in interesul ambelor 
țări si popoare, al cauzei păcii in 
lume. Au fost abordate, totodată, 
probleme privind posibilitățile de 
amplificare a cooperării economice 
româno-irakiene și de extindere a 
schimburilor comerciale reciproce.

La întrevedere a participat Ion M. 
Nicolae. prim-adiunct al ministrului 
comerțului exterior si cooperării e- 
conomice internaționale. A fost de 
fată Dhiab M. Al-Algawi. amba
sadorul Republicii Irak la București.

★
La București au început miercuri 

dimineața, lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
braziliene.

Cele două părți in comisie exami
nează stadiul relațiilor bilaterale în 
domeniul economic, modul de trans
punere in practică a înțelegerilor an
terioare. precum și posibilitățile 
existente pentru creșterea in conti
nuare a schimburilor comerciale, pen
tru extinderea cooperării româno- 
braziliene pe multiple planuri.

★
Tovarășul Aurel Duma, ministru 

secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe al Republicii Socia
liste România, a primit, miercuri, pe 
Mohamed El Mokhtar Zannad. am
basador extraordinar si plenipoten
țiar al Republicii Tunisiene in țara 
noastră, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

★
Cu prilejul împlinirii unui an de 

la prezentarea, în cadrul celui de-al 
VI-lea Congres al Partidului Muncii 
din Coreea, de către secretarul gene
ral al Comitetului Central al P.M. 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, Kim Ir 
Sen. a propunerilor privind reunifi- 
carea pașnică a poporului coreean 
într-un stat unic, independent și su
veran. sub denumirea de Republica 
Confederaiă Democrată Koryo. am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești. Sin In Ha. a organizat, miercuri 
seara, o gală de filme la sediul am
basadei.

Au participat Ion Popescu-Puțuri, 
membru al C.C. al P.C.R.. directorul

(Urmare din pag. I)

rat“. A trebuit să facem amin doi 
cite o piesă în fata lor. „Măi neam- 
tule, a zis meșterul la urmă, ăștia au 
mîini de aur. Sînt furați de mese
rie. Vin tare din urmă". Și, uite, 
am venit. Am lăsat mult in urmă 
locomotiva cu abur a tatii, cit era 
ea de „prima-n Balcani".

— Totdeauna a fost Reșița ves
tită pentru „mîinile de aur" ale 
meșterilor săi...

— Poți să ai nu mîini „de aur", 
ci chiar de diamant, dacă n-ai ce 
face cu ele, tot degeaba. Ia închi- 
puiți-vă că Reșița ar fi rămas la 
nivelul ei. de pe vremea tatii, sau 
a copilăriei noastre — la locomoti
va cu abur. Ce s-ar fi ales din 
experiența unui Waninger. unui 
Bîrțu sau a atîtor altora ? Să fim 
serioși, viața merge înainte ! De
pinde in ce condiții de muncă ești 
pus. depinde de ce ti se cere să 
faci. Tata, care avea in el un mun
te de meserie, l-ar fi privit ca pe 
un căzut din lună pe cel care i-ar fi 
vorbit măcar de motorul nostru de 
30 000 cai-putere. Noi am ajuns 
unde-am ajuns datorită dezvoltării, 
de neînchipuit altădată, a întregii 
țări. Uneori, duminioa. Ia un pes
cuit sau la o mică agapă la Birtu 
sau la mine, ne aducem aminte de 
treptele pe care le-am urcat îm
preună, odată cu noua Reșiță. Pri

Dezbatere științifică 
cu tema : „Artă și societate 
în civilizația românească"

Miercuri, la Academia de științe 
sociale și politice a avut loc dez
baterea științifică cu tema „Artă si 
societate în civilizația românească", 
organizată de Secția de teoria si is
toria artei si literaturii. în colabora
re cu Institutul de istoria artei. In
stitutul de istorie si teorie literară 
„G. Călinescu" și Institutul de studii 
sud-est europene.

în cadrul dezbaterii au fost abor- 
date. ne baza ultimelor rezultate ale 
cercetărilor interdiscipllțiare. relațiile 
dintre evoluția social-istorică si dez
voltarea culturii naționale în diferite 
momente semnificative din istoria 
patriei. Participants au relevat, din 
unghiul de vedere al mai multor do
menii — artă plastică, arhitectură, li
teratură, muzică, teatru, istorie, so
ciologie — particularitățile specifice 
ale culturii românești, rolul si locul 
ei în contextul cultural al zonei bal- 
cano-adriatice. al civilizației europe
ne. larga deschidere spre marile va'- 
lori ale culturii universale, contribu
ția poporului român la îmbogățirea 
patrimoniului spiritual ai omenirii, la 
promovarea relațiilor de prietenie, 
înțelegere si cooperare dintre statele 
si popoarele lumii.

(Agerpres)

zilei
Institutului de studii istorice si so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., Ion Găleteanu, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai organi
zațiilor de masă și obștești, generali 
și ofițeri, ziariști.

★
în cadrul programului de aniver

sări culturale marcate pe plan inter
național, Ia recomandarea Consiliului 
Mondial al Păcii și” Organizației Na
țiunilor Unite pentru Educație, Ști
ință și Cultură (U.N.E.S.C.O.). 
miercuri după-amiază a avut loc la 
Sala mică a Palatului Republicii So
cialiste România o manifestare con
sacrată centenarului nașterii savantei 
franceze Eugenie Cotton, • figură pro
eminentă a mișcării internaționale a 
femeilor, a luptei pentru pace, cu 
prilejul centenarului nașterii.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de Ana Mureșan, președinta Con
siliului Național al Femeilor. Maria 
Groza, vicepreședintă a consiliului, și 
Sanda Rangheț, secretar al Comite
tului Național pentru Apărarea Pă
cii, au evocat momente ale vieții și 
activității științifice ale celei care a 
fost în perioada 1945—1967 președinta 
Federației Democrate Internaționale 
a Femeilor, relevînd aspecte semni
ficative ale preocupărilor sale în do
meniul acțiunilor pentru apărarea 
păcii.

★
în urma convorbirilor purtate în

tre o delegație condusă de Cicerone 
Gorunescu, secretar al Camerei 
de comerț și industrie a Repu
blicii Socialiste România, și o de
legație condusă de Dragoslav Mișici; 
secretar al Consiliului de conducere 
pentru relațiile cu străinătatea al Ca
merei economice a R. S. F. Iugosla
via, miercuri a fost semnat. Ia Bucu
rești, un aide-memoire in care sint 
înscrise noi măsuri pentru extinderea 
și diversificarea colaborării româno- 
iugoslave in domenii de interes co
mun, pentru materializarea operativă 
a înțelegerilor convenite, pentru ex
tinderea schimburilor comerciale și 
tehnico-științifice româno-iugoslave.

★
La Iași a avut loc. miercuri des

chiderea unei expoziții de carte știin
țifică bulgară, organizată în cadrul 
colaborării dintre Academia Repu
blicii Socialiste România si Acade
mia bulgară de știinte. Sînt expuse 
peste 400 de cârti si reviste din toate 
domeniile stiintei.

La festivitate au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de partid 
si de stat, oameni de știință si cul
tură. cadre didactice, precum si re
prezentanți ai Editurii Academiei 
bulgare de științe.

Rădăcina noastră este aici, la Reșița natală
mul compresor românesc, primul 
diesel, prima turbină, cu abur, anoi 
hidro.,. Fie și o singură zi din toți 
anii ăștia de căutări și izbînzi face 
cit o viață de om. Ce să mai zic de 
neuitata zi cind ni s-a acordat 
titlul de Erou al Muncii Socialiste.

— Vorbiți la plural. înseamnă că 
n-ați fost singurul care a trăit 
bucuria.

— Firește, am fost mai mulți. 
între care însă, ghiciți cine ? Ve
chiul meu prieten. Mihai Birtu. Ei, 
uite și asta mă leagă pe viată de 
motoarele Reșiței.

— Cum ați ajuns Ia această dra
goste de mașini ?

— Stați puțin, să ne înțelegem. 
Aici nu e vorba de dragoste față 
de niște fiare, oricît de nemaipo
menite ar fi ele. Pentru noi însă 
aceste motoare cărora le-am dat 
viață reprezintă adevărate trepte 
urcate în viață. Dar să vă mai 
spun ceva, ca să-mi înțelegeți mai 
exact sentimentul. Colaborind cu 
firme străine, călătorim adesea pes
te hotare. într-un oraS occidental, 
cineva m-a întrebat : „Ce v-a apu
cat să construiti motoare navale? 
Ce industrie aveți voi acasă ?" 
„Cum, domnule, ce industrie avem 
noi acasă ? Vrei să-ți zic ceva ? Eu 
am industrie pină si peste fosta 
mea casă". Și i-am povestit, spre 
uimirea individului, cum eu insumi

Largă ofertă de export a industriei chimice 
românești

La T.I.B. ’81 industria chimică ro
mânească prezintă o gamă diversifi
cată de produse care ilustrează ma
rile progrese ale acestei ramuri, la 
a cărei dezvoltare cercetarea știin
țifică și ingineria tehnologică au o 
contribuție de o deosebită însemnă
tate. Semnificativ in acest sens este 
faptul câ peste 95 la sută din cele 
570 de capacități de producție puse 
în funcțiune în cincinalul 1976—1980 
au la bază tehnologii elaborate de 
specialiștii Institutului centrai de 
chimie.

— în actualul cincinal, industria 
chimică continuă să fie una din cele 
mai dinamice ramuri ale economiei 
naționale, fiind prevăzută în această 
perioadă și o creștere de 1,5 ori a 
exportului de produse chimice, ne 
spune tovarășul loan Uță, director in 
Ministerul Industriei Chimice. Gama 
largă de produse pe care le prezen
tăm în cadrul tîrgului oferă o ima
gine cuprinzătoare a marelui poten
țial de cercetare, producție si de 
export de care dispune astăzi indus
tria noastră chimică. Este de remar
cat că ponderea principală a expona
telor o reprezintă produsele noi sau 
reproiectate. alături de cele care 
și-au cîștigat un bun renume pe 
piața externă.

Aș remarca între acestea sortimen

Opinii ale unor participanți de peste hotare
VADIM MIETKOWSKI. directorul 

pavilionului Poloniei : „Participarea 
Întreprinderilor poloneze de comerț 
exterior la T.I.B. ’81 constituie o ex
presie a colaborării tradiționale, pe 
multiple planuri, dintre țările noas
tre. Conform protocolului comercial 
semnat anul trecut, livrările recipro
ce de mărfuri in anul 1981 vor creș
te cu 15 la sută fată de 1980. Peste 
50 la sută din valoarea schimburilor 
o reprezintă mașinile si instalațiile 
complexe, ceea ce asigură o bază 
stabilă relațiilor comerciale dintre 
țările noastre. Industria constructoa
re de mașini, utilajele de construc
ții. electronica si electrotehnica, in
dustria chimică, industria textilă, u- 
tilaiele de forai constituie tot atitea 
domenii în care schimburile recipro
ce cunosc o dezvoltare permanentă. 
Se prevede creșterea in continuare 
a acțiunilor de cooperare. în spe
cial în producția mașinilor pentru 
construcții si în cea de motoare, cit 
si asigurarea prin schimburi recipro
ce a necesarului de materii prime 
si produse prelucrate în industria 
metalurgică. Cu toate că situația ac
tuală economică a Poloniei este di
ficilă. există posibilități de lărgire a 
schimburilor economice, de amplifi
care a cooperării si specializării, ca 
si in inițierea unor acțiuni comune 
ne terte piețe. Vizitînd standurile ro
mânești la T.I.B. ’81. am apreciat 
realizările deosebite ale industriei ro
mânești în domeniul electronicii și 
electrotehnicii, construcției de auto
mobile. care dovedesc potențialul ri
dicat al unităților constructoare de 
mașini din tara dumneavoastră".

ARNALDO GIANINI, președintele 
companiei STET (Institutul de re
construcție industrială — I.R.I.),
Italia : „I.R.I. este prezentă pen
tru prima dată la Tîrgul internațional 
București cu un stand propriu. Pe 
baza acordului-cadru încheiat între 
firmele Institutului de reconstrucție 
industrială și România, relațiile de 
colaborare vor cunoaște o puternică 
dezvoltare într-o serie de domenii de

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 octombrie. In țară : Vreme re
lativ caldă la început, apoi în curs de 
răcire. Cerul va ii mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale sub iormă de 
burniță și ploaie, mai frecvente in Ba
nat, Crișana, Transilvania, Maramureș 
și zonele de munte, unde Izolat canti
tățile de apă vor depăși 15 litri pe me

am participat la montarea blumin- 
gului chiar pe locul unde se afla 
fosta mea căsuță. A făcut ochii 
mari : „înseamnă că ați primit o 
compensație grasă". „Da. îi zic. Am 
primit o uzină. Și încă una mo
dernă ! Dar nu numai eu, ci și toți 
ceilalți din jurul meu. Ca să ți-i 
spun pe nume, ar fi prea mulți". 
I-am povestit de bucuria Gertrudei, 
soția mea. cind am primit aparta
mentul elegant, ușă-n ușă cu cel al 
fiică-mi. Melita. si al soțului ei care 
lucrează-n aceeași uzină cu mine. 
Nepoțelul meu. Daniel, face doi 
pași și-i la bunica. „Ții chiar 
așa de mult la familie ?“ — mă în
treabă deodată insul. „Ei, asta-i 
bună ! Dar la urma urmei ce te pri
vește asta pe dumneata ?“ — devin 
eu brusc atent. „Păi. zice el. de ce 
nu ți-o întregești ?“. Mă fac că n-am 
priceput. „Cum adică să mi-o între
gesc ? Pâi nu e întreagă?!" „Stai, 
că nu m-ai înțeles — iși dezvăluie 
individul intențiile. Rămii aici la 
noi. Apoi iți pui neamurile pe o 
listă și-i ceri încoa". „Ptiu, bătu- 
te-ar... să nu înjur chiar pe nem
țește ! Păi bine mă. zevzecule. care 
om cu scaun la cap s-ar apuca să 
rupă o creangă și după asta să care 
rădăcina după ea ? Rădăcina este 
acolo, in România. în patrie. Tulpi
na la fel. Ia cară-te !“

Cineva îl anunță pe meșter că e 
chemat la telefon. Se întoarce ra

tele moderne de cauciuc poliizoprenic 
și butadienstirenic CAROM, noul 
cauciuc terpolimeric — ROMTER — 
ca și produsele de sinteză care se 
exportă in cantități însemnate — bis- 
fenol, DMT, negru de fum. Centrala 
de produse anorganice Rm. Vîlcea 
expune, între noutăți, oltilon-poli- 
carbonat, un material plastic cu 
multiple întrebuințări ; petol-poli- 
eter, destinat obținerii spumelor poli- 
uretanice. De asemenea, pentru pri
ma dată este prezentată in standu
rile chimiei o gamă largă de produse 
foto, filme și hîrtie color și alb-negru 
realizate la Combinatul chimic din 
Tg. Mureș. Numeroase tipuri de ma
terii prime chimice și petrochimice, 
medicamente originale românești, noi 
lacuri, și vopsele, produse cosmetice 
și de uz gospodăresc întregesc oferta 
românească de produse chimice la 
export.

Activitatea ce o desfășoară în 
aceste zile specialiștii din întreprin
derile de comerț exterior din dome
niul chimiei va contribui la creș
terea și diversificarea exporturilor 
acestei ramuri, la găsirea unor noi 
posibilități de lărgire a colaborării 
și cooperării în producție cu parte
neri din numeroase țări ale lumii, 
prezenți la T.I.B. ’81.

mare însemnătate pentru ambele 
părți. Astfel, compania „Finmecanica" 
va livra o serie de instalații pentru 
centrala nuclearo-electrică de la Cer
navodă. Aprecierile pozitive făcute 
de președintele României, domnul 
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitei 
în pavilionul Italiei de la T.I.B. ’81, 
deschid noi perspective colaborării 
și cooperării economice dintre țările 
noastre. Avem proiecte comune inte
resante in sectorul mecanicii, tele
comunicațiilor, siderurgiei. Sintem 
hotăriți ca firmele din cadrul I.R.I. 
să participe activ la consolidarea 
raporturilor de cooperare dintre Italia 
și România în cadrul tradiționalelor 
legături de prietenie existente între 
cele două țări".

MOCAHLAIDIS H. EFTJIMIAS. 
reprezentantul firmei „Krinos" din 
Grecia : „Sint impresionat de am
ploarea oe care o cunoaște de la un 
an la altul Tirgul internațional de 
la București. Această manifestare — 
si o spun ca un om de afaceri care 
cunoaște bine piața internațională — 
se prezintă acum la nivelul marilor 
tirguri europene. El oferă o excelen
tă ocazie pentru promovarea schim
burilor comerciale dintre Român!a si 
partenerii din străinătate prezenți Ia 
actuala ediție.

Firma ne care o reprezint are re
lații excelente cu firmele «Mercur* * 
și -Prodexport-, cu care asigură de
rularea unor contracte din domeniul 
produselor agroalimentare. în plus, 
am contractat cu «Navimpex» con
struirea unei nave de tonai mediu 
necesară firmei «Krinos». Dealtfel, 
România este o mare producătoare de 
nave, de diferite mărimi, care se 
bucură de bune aprecieri în Grecia, 
întrucit în cei 23 de ani de cind 
întreținem relații comerciale cu fir
mele din România ne-am convins de 
seriozitatea si eficienta acestor rela
ții. vom reveni întotdeauna cu mare 
interes la Tîrgul internațional de la 
București".

Dan CONSTANTIN

trul pătrat In 24 de ore. vintul va pre
zenta Intensificări locale de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 5 șl 15 grade, iar cele ma
xime între 10 și 20 grade, local mai ri
dicate în sud-est. Ceață locală dimi
neața șl seara. In București : vreme 
relativ caldă la început, apoi în curs de 
răcire. Cerul variabil, mal mult noros. 
Vor cădea precipitații slabe sub formă 
de burniță șl ploaie. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 6 și 9 grade, Iar maxime
le Intre 18 și 21 grade. Ceață dimineața 
și seara. (Ileana Mihăilă, meteorolog 
de serviciu).

dios. Nepoata de frate. Renate. a 
născut o fetită : Monioa.

— Uite că intr-adevăr mi s-a... 
Întregit familia — suride el, în re
plică la intîmplarea pe care o po
vestise inajnte. Am devenit a doua 
oară bunic.

își șterge mîinile cu un șomolog 
de bumbac, apoi își mîngiie frun
tea cu palma.

— Trebuie să-1 anunț acum pe 
tată. Ion Meda. Știți cine este ? 
Unul din cei mai bogati oameni ai 
întreprinderii. Are pe mină o ma
șină care costă, nici nu vă vine să 
credeți cit : 73 854 333 Iei. Fix.

Și cu pas neașteptat de tinăr, 
meșterul se cațără pe scările atît 
de prețioasei masini-colos. îl vedem 
de ios îmbrătișindu-si ginerele, 
omul „cel mai bogat". Apoi coboară 
privindu-și ceasul de la mină.

— Mă așteaptă echipa. Ei. asta da 
noutate ! Viitorul motor naval o să 
cutreiere lumea cu bucuria asta a 
mea.

— Deci aveți încă ceva de poves
tit urmașilor...

— Nu numai să le povestesc. Ci 
mai ales să-i învăț. în primul rînd 
— dragostea pentru această rădăci
nă a noastră de-aici. din Reșița 
natală. De unde pornesc aceste mo
toare care poartă in lume faima 
României. Și a fiecăruia dintre noi.

• PETROL DIN ȘIS
TURI BITUMINOASE. La 
Colony. în Statul Colorado 
(S.U.A.), se află in curs de con
strucție o mare uzină de pro
ducere a- petrolului din sisturi 
bituminoase, care va intra in 
funcțiune la sfirsitul anului 1985 
sau începutul anului 1986. Ea va 
avea o producție de 48 000 ba
rili pe zi. adică 2.4 milioane 
tone pe an. într-o decla-atie fă
cută presei. Morton Winston, 
președintele societății america
ne' TASCO, responsabila aces
tui proiect, a arătat că produc
ția obtmută la Colony va fi 
rentabilă, crețul unui baril rea
lizat din sisturi bituminoase ri- 
dicindu-se' in 1985 la 38 dolari. 
Cea mai mare parte a cheltu

ielilor necesitate de înfăptuirea 
proiectului, evaluate la 3,4 mi
liarde dolari, va fi suportată de 
grupul Exxon. Resursele de șis
turi bituminoase din Colorado 
sînt cunoscute de mai multe de
cenii. dar exploatarea lor a în- 
tirziat Dină azi din cauza unor 
probleme de ordin tehnic și de 
proteiare a mediului înconjură
tor. Pentru a obține petrol, pre
cizează specialiștii, va trebui 
înainte de toate să fie extrase 
si tăiate blocuri de piatră, șis
tul bituminos cuprins în ele ur- 
mind a fi încălzit la 480 de 
grade.

• CASE SOLARE. Sa- 
lonul național francez al con
strucțiilor de locuințe, deschis la 

Paris, se află sub semnul eco
nomiilor de energie, relevă a- 
genția France Presse. care sub
liniază că principalii expozanți 
au prezentat nu numai prototi
puri de noi clădiri destinate lo
cuințelor. dar si modele de se
rie. Unele din noile modele de 
case solare asigură o economie 
de energie de ordinul a 50 la 
sută, costul mai ridicat al unei 
aștfel de clădiri fiind compen
sat prin facilitățile acordate de 
autorități in cadrul programelor 
de incuraiare a acțiunilor des
tinate economisirii energiei. Ma
joritatea modelelor prezentate în 
standuri prezintă sere încadra
te în locuință, oferind un po
sibil răspuns, atît la necesitatea 
recuperării energiei, cit si la ce
rințele de ordin estetic si arhi

tectural. De asemenea. 6înt pre
zentate soluții noi pentru am
plasarea captatorilor solari, care 
să se integreze organic in struc
tura locuinței, în așa fel incit 
să nu mai constituie un obsta
col de ordin estetic.

• SECERÂTOARE 
DE... ARBORI. In Suedia a 
fost concepută o nouă mașină 
forestieră care, manevrată de un 
6ingur om. doboară arborii si in 
același timp le taie ramurile si 
retează trunchiurile în bucăți de 

lungimea dorită, conform unei 
programări prealabile. Patru din 
cele sase roti cu care este e- 
chipat vehiculul sint dotate cu 
senile, ceea ce îi asigură posi
bilitatea de deplasare pe orice 
teren, iar Ia capătul macaralei 
prODrii un ferăstrău special fo
losește la tăierea- arborelui, care 
este preluat de unitatea electro
nică ce dirijează curățirea de 
crengile ce prisosesc.

• IN SPRIJINUL TRA
FICULUI AERIAN. PăsărUe’ 
oricit de mici ar fi ele. repre

zintă un pericol pentru naviga
ția aeriană cind se deplasează 
in zbor grupat. în special deasu
pra aeroporturilor. ciocnirile 
dintre păsări si avioane se află 
la originea a numeroase acci
dente. După ce au experimen
tat diverse tehnici pentru înde
părtarea păsărilor din zona ae
roporturilor (mai ales emitînd 
unde sonore in momentul deco
lării sau aterizării), mai multe 
țări au avut ideea de a recurge 
la... răpitoare. Astfel, in Fran
ța s-a făcut aoel cu succes la 
vulturi si ulii pentru a prote
ja aeroporturile de la Istres. din 
sudul tării, si de la Entzheim. 
in Alsacia. Efectul este neaș
teptat. Păsările sînt atacate si
multan pe două fronturi. Vul
turul se ridică în înaltul ceru

lui si coboară în picai asupra 
pradei cu o viteză de aproape 
300. km pe oră. Uliul își lansează 
ofensiva de la joasă altitudine, 
în această situație, piioților nu 
le rămîne decît să evite ciocni
rea cu... răpitoarele.

• REZERVORUL DE 
HELIU. într-o regiune din 
sud-estul statului Wyoming, spe
cialiștii americani au descope
rit un imoortant zăcămînt de 
gaze naturale care conține si re
zerve estimate între 1.7 si 5,7 
miliarde metri cubi de heliu, ce 
poate fi recuperat. Se aprecia
ză că este vorba despre cea mai 
importantă descoperire de heliu 
efectuată in ultimii 20 de ani.

• FORȚA VOINȚEI. 
Alan Ho Soo Seng. un tinăr de 
26 de ani. din Singapore, inva
lid. a reușit performanta de a 
escalada muntele Kinabalu, cu 
o altitudine de peste 4 000 de 
metri, cel mai inalt din Asia de 
sud-est. Ascensiunea a început 
la 15 octombrie si a durat trei 
zile. Tinărul temerar este dese
nator intr-o uzină din Singapo
re. El nu mai poate folosi pi
cioarele de la virsta de sase 
ani. cind a suferit un accident 
de automobil. Această neferici
tă intîmplare nu l-a făcut insă 
să renunțe la pasiunea sa pen
tru alpinism. Alan Ho Soo Seng 
a fost insotit. De întregul tra
seu. de opt persoane.
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Noi perspective pentru dezvoltarea colaborării
prietenești

România și India, țări situate pe 
continente diferite, la mii de kilome
tri depărtare una de cealaltă, se simt 
apropiate prin multiple preocupări, 
atit pe planul eforturilor de dezvol
tare, cit și al asigurării unui climat 
internațional de pace, de respect al 
independenței și suveranității na
ționale, de Înțelegere și colaborare. 
Acest fapt și-a găsit o nouă ilustrare 
cu prilejul vizitei oficiale întreprinse 
in țara noastră, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, de pri
mul ministru al Indiei. Indira 
Gandhi.

Actuala intilnire la nivel înalt 
româno-indiană nu este singura. Așa 
cum se știe, președintele României a 
vizitat India, fiind salutat de poporul 
acestei țări cu deosebită căldu
ră, tot așa cum poporul român 
a salutat în trecut, ca oaspete 
de seamă, pe primul ministru al 
Indiei. între țările noastre există 
relații prietenești cu bogate tradiții. 
Cu mulți ani in urmă s-au stabilit 
rodnice legături de cooperare, care 
și-au găsit materializarea in reali
zarea unor importante obiective in
dustriale de mare însemnătate. în 
acest sens, adresindu-se primului mi
nistru indian, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : „Vizita pe 
care o faceți constituie o expresie a 
bunelor relații de prietenie și co
laborare, întemeiate pe deplină ega
litate, stimă și respect reciproc, sta
tornicite între țările și popoarele 
noastre. Ne bucură să constatăm că 
aceste relații — cu vechi și frumoase 
tradiții — cunosc o dezvoltare conti
nuă, pe planuri multiple, că în evo
luția lor pozitivă un rol important au 
avut contactele și vizitele reciproce 
Ia nivel înalt, înțelegerile si acordu
rile convenite cu aceste prilejuri".

La rindul său, primul ministru al 
Indiei, INDIRA GANDHI, a ținut să 
evidențieze înalta apreciere pe care 
o acordă relațiilor cu România, con
vorbirilor cu președintele Nicolae 
Ceaușescu. „Am vizitat ultima dată 
România cu aproape 14 ani în urmă. 
Sint incintată să am ocazia să reînno
iesc prietenia Indiei cu o tară di
namică și să schimb puncte de vedere 
cu un om de stat care este cunoscut 
prin forța personalității sale. Domnu
le președinte, contribuția dumnea
voastră la dezvoltarea industrială a 
României și la cooperarea interna
țională este larg recunoscută. Admi
răm rezultatele obținute de poporul 
român și progresele făcute sub 
conducerea dumneavoastră".

Desfășurată intr-un asemenea ca
dru de prietenie și stimă reciprocă, 
întîlnirea de la București a prilejuit 
o amplă trecere în revistă a stadiului 
relațiilor bilaterale, evidențiindu-se 
dorința ambelor părți de a ridica pe 
un plan superior colaborarea româno- 
indiană. O sinteză edificatoare a con
vorbirilor de la București o consti
tuie Declarația comună, dată publi
cității, al cărei conținut bogat, de 
natură să impulsioneze raporturile 
bilaterale, este salutat cu satisfacție 
de opinia publică din țara noastră. 
Poporul român vede, pe bună drep
tate, în rezultatele rodnice ale dialo
gului recent încheiat încă o dovadă a 
modului consecvent în care este în
făptuită una din orientările fun
damentale stabilite de Congresul al 
XII-lea al P.C.R, — de extindere și 
intensificare a legăturilor de priete
nie și colaborare cu statele ce au

dintre România și India
pășit pe calea dezvoltării indepen
dente. cu țările nealiniate, cu toate 
statele în curs de dezvoltare.

Pornind de la experiența pozitivă 
in colaborarea economică dintre cele 
două țări, in cursul convorbirilor s-a 
convenit să se studieze în continuare 
posibilitățile noi de cooperare, ținîn- 
du-se seama de potențialul economic 
in creștere, precum și de necesitățile 
viitoare ale, economiilor lor naționale. 
A fost subliniată în acest sens nece
sitatea să se concentreze atenția în 
special în domeniile industriei chi
mice și petrochimice, explorării și 
exploatării petrolului, construcțiilor 
navale, studiindu-se posibilitățile de 
cooperare și în alte domenii. Comi
siei mixte de cooperare bilaterală, 
care urmează să se întrunească la 
începutul anului viitor la Delhi, îi 
revine misiunea de a examina posi
bilitatea de dublare a schimburilor 
comerciale reciproce în anul 1985, pe 
o bază echitabilă. înțelegerile reali
zate nu se limitează însă la proble
mele economice. Preocupate să faci
liteze mai buna cunoaștere reciprocă 
și înțelegerea dintre cele două po
poare, România și India au căzut de 
acord să dezvolte cooperarea în do
meniile tehnico-științific, culturii, ar
tei, sportului și turismului.

în cadrul convorbirilor de la 
București, un loc important l-a 
ocupat, după cum se știe, schim
bul de vederi asupra situației in
ternaționale. Cu acest prilej s-a 
evidențiat o dată mai mult iden
titatea sau apropierea punctelor de 
vedere ale României și Indiei în ce 
privește principalele probleme ce 
confruntă lumea contemporană, cele 
două țări manifestîndu-și voința de 
a dezvolta conlucrarea dintre ele 
pentru găsirea unor soluții corespun
zătoare intereselor păcii și progresu
lui tuturor popoarelor.

Reliefînd mutațiile ce au Ioc în 
lume ca urmare a afirmării tot mai 
puternice a luptei popoarelor pentru 
libertate și progres, convorbirile au 
relevat, totodată, profunda preocu
pare a României și Indiei față de 
deteriorarea climatului politic mon
dial, de menținerea unor focare de 
tensiune și conflict, escaladarea 
cursei înarmărilor, adîncirea crizei 
economice mondiale și a decalajelor 
dintre țările în curs de dezvoltare și 
cele dezvoltate. în aceste condiții, 
ambele țări împărtășesc convingerea 
că se impune mai mult ca oricînd 
unirea eforturilor tuturor statelor în 
vederea continuării politicii de des
tindere, pace și colaborare. Declarația 
comună evidențiază în acest sens 
necesitatea respectării stricte de către 
toate statele a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, a 
egalității în drepturi, neintervenției 
în treburile interne, renunțării la 
forță sau la amenințarea cu forța și 
avantajului reciproc.

în spiritul acestor preocupări. 
România și India reafirmă în De
clarația comună hotărirea lor de a-și 
consacra toate eforturile pentru solu
ționarea unor asemenea probleme de 
extremă importanță cu care este 
confruntată lumea contemporană, 
cum sint amenințarea cu distrugerea 
nucleară și decalajele economice. 
Ambele părți au subliniat în acest 
context necesitatea luării de măsuri 
pentru realizarea dezarmării. în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, 
pronunțîndu-se împotriva producerii

bombei cu neutroni, a noi arme de 
distrugere în masă. Ele și-au expri
mat convingerea că importantele re
surse umane și materiale care ar 
deveni disponibile în urma măsurilor 
de dezarmare ar putea fi folosite 
pentru reducerea substanțială a să
răciei și foametei în lume.

Dialogul la nivel înalt româno-in- 
dian a relevat, de asemenea, conse
cințele deosebit de grave ale crizei 
economice mondiale, ale tendințelor 
protecționiste și practicării unor do- 
binzi nejustificat de ridicate, pronun- 
țîndu-se în favoarea lansării ime
diate a unei runde de negocieri 
globale pentru realizarea de pași 
efectivi în direcția instaurării unei 
noi ordini economice internaționale. 
Desigur, cadrul cel mai adecvat pen
tru desfășurarea unor astfel de con
vorbiri îl constituie Organizația Na
țiunilor Unite, forul cel mai- repre
zentativ. al cărui rol în soluționarea 
problemelor vieții internaționale tre
buie să crească continuu.

Cum era și firesc. în cadrul con
vorbirilor o atenție deosebită a fost 
acordată problemelor specifice ale 
zonelor în care sînt situate România 
și India, respectiv Europa și Asia. 
S-a subliniat, astfel, că edificarea 
securității europene constituie unul 
dintre comandamentele majore ale 
păcii și destinderii internaționale, ex- 
primîndu-se speranța că lucrările 
Reuniunii de la Madrid se vor în
cheia cu rezultate pozitive. în ce pri
vește situația din Asia. România și 
India s-au pronunțat în favoarea 
transformării Oceanului Indian într-o 
zonă a păcii, pentru soluționarea pe 
cale politică, prin tratative, a stărilor 
de încordare și conflict care continuă 
să persiste în această regiune. Astfel, 
referindu-se la conflictul din Orien
tul Mijlociu, cele două țări au subli
niat încă o dată necesitatea realiză
rii unei reglementări globale, juste 
și durabile, pe baza retragerii Israe
lului din teritoriile arabe ocupate, a 
recunoașterii dreptului poporului pa
lestinian la autodeterminare, inclusiv 
la crearea unui stat propriu, inde
pendent, a asigurării independenței 
și securității tuturor statelor din 
regiune.

Problemele complexe care con
fruntă omenirea contemporană impun 
cu acuitate sporirea rolului sta
telor în curs de dezvoltare, al 
țărilor nealiniate la găsirea unor 
soluții echitabile, conforme cu in
teresele tuturor popoarelor. în Vir
tutea acestei cerințe, România și 
India și-au exprimat voința de 
a dezvolta conlucrarea dintre ele în 
cadrul O.N.U. și al altor organizații 
internaționale, al „Grupului celor 
77“ și mișcării de nealiniere, de a-și 
aduce o contribuție sporită la lupta 
pentru destindere, dezarmare și pace.

Așa cum s-a arătat cu prilejul 
ședinței Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., convorbirile ro- 
mâno-indiene se înscriu ca un mo
ment de seamă în dezvoltarea bune
lor relații dintre cele două țări și 
popoare. Poporul român își exprimă 
convingerea că prin rezultatele lor 
rodnice ele vor marca o contribuție 
importantă la dezvoltarea și adîn
cirea relațiilor bilaterale, în consens 
cu interesele de progres și propășire 
ale ambelor popoare, cu cauza înțe
legerii și cooperării internaționale.

Nicolae N. 1UPU

Azi se deschide la Cancun

Reuniunea asupra cooperării și dezvoltării
In pitoreasca stațiune turistică 

mexicană Cancun, ale cărei con
strucții piramidale reamintesc, prin 
geometria lor, de templele maya și 
aztece, va avea loc, timp de două 
zile, respectiv joi și vineri, „Reu
niunea internațională asupra coo
perării și dezvoltării", la care vor 
participa șefi de state și de guver
ne, miniștri de externe din 22 • de 
țări — industrializate și in curs de 
dezvoltare.

Este vorba, de fapt, de o nouă ini
țiativă vizind reluarea așa-numitului 
dialog Nord-Sud, intrerupt in 1977, 
datorită obstrucției unor state in
dustrializate occidentale, lipsei de 
voință a acestora de a consimți la 
restructurări de fond in relațiile eco
nomice internaționale. Obiectivul 
declarat al dialogului de la Can
cun este „facilitarea unui a- 
cord privind des
fășurarea de ne
gocieri globale 
Nord-Sud in ca
drul O.N.U.“.fiind 
incluse in acest 
scop pe ordinea de 
zi teme prioritare 
ritatea alimentară 
agriculturii, problemele energetice, 
comerțul și dezvoltarea industrială, 
problemele financiare și monetare. 
Organizatorii au ținut să precizeze 
cu mult timp înainte că la Cancun 
nu vor fi adoptate hotăriri.

Precizarea vine de fapt in intim- 
pinarea declarațiilor repetate ale 
S.U.A. și altor state dezvoltate, care 
au consimțit să participe la reuniu
ne condiționind aceasta de asigură
rile date in sensul că va avea loc 
doar un schimb de păreri asupra 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi.

In ce măsură, in aceste condiții, 
reuniunea de la Cancun ar 
facilita reluarea dialogului 
Sud ?

Iată o întrebare care 
direct in majoritatea comentariilor 
celor peste 3 500 de ziariști de pe 
toate continentele acreditați aici. 
„Este posibil — scrie revista mexi
cană „Proceso" — ca in trei-patru 
zile să cunoști splendorile Can
canului ; ceea ce nu poate fi insă 
cunoscut intr-un timp atit de scurt 
este o țară ca Mexicul. Și mai pu
țin un continent ca America Latină 
și cu atit mai puțin tragica reali
tate a zeci de națiuni, grupate astăzi 
sub numele de „țările Sudului", 
in care mai mult de 800 de milioane 
de oameni suferă permanent de 
foame și subnutriție și unde 20—25 
de milioane de copii mor anual de 
foame sau boli. Și aceasta intr-o 
lume in care se cheltuie peste 550 
de miliarde de dolari anual pentru 
producerea de arme, cind s-a calcu-

lat că mai puțin de unu la sută din 
această sumă ar fi suficient pentru 
creșterea capacității agricole a celor 
mai sărace țări, astfel incit să-și 
asigure hrana in anii ’90“.

Desigur, toate aceste realități sint 
cunoscute celor ce se vor așeza la 
masa tratativelor de la Cancun. Tot 
așa cum este bine cunoscut că țările 
lumii a treia, in care se află două 
treimi din populația planetei, nu 
dispun decit de 33 la sută din pro
dusul social global, ,35 la sută din 
producția agricolă mondială, 11 la 
sută din cea industrială și 5 la sută 
din potențialul tehnico-științific. 
Raportul intre venitul mediu anual 
pe locuitor in țările bogate și cele 
in curs de dezvoltare este de 14 la 1, 
iar la polii celor 
state discrepanța
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cum ar fi : seca
și dezvoltarea

• două grupe de 
este de 150 la 1. 
Aceasta, in con
dițiile in care da
toria externă a 
lumii a treia se 
ridică la peste 450 
de miliarde de 
dolari, iar crește- 

dobinzilor face și

putea 
Nord-

apare

rea excesivă a
mai împovărătoare această dato
rie, anulind, practic, speranțele a- 
cestor țări de depășire a stării de 
subdezvoltare. Or, toate aceste date 
șl cifre, coroborate cu cele ce pro
vin din statele industrializate atinse 
de recesiune, studiile realizate pe 
baza lor de instituții internaționale 
specializate demonstrează că tragi
cele stări de lucruri de pe planeta 
noastră, actuala criză economică 
mondială sînt consecințele unei or
dini economice internaționale inechi
tabile, bazate pe dezvoltarea unor 
state in detrimentul altora, ale unui 
sistem de relații economice interna
ționale care favorizează statele bo
gate în dauna celor sărace. Aceleași 
studii demonstrează că efectele 
acestui sistem (scăderea ritmului de 
creștere economică, accelerarea in
flației, sporirea șomajului) se fac 
tot mai simțite și in statele bogate, 
relevind o dată mai mult necesita
tea unui efort colectiv al comuni
tății internaționale pentru soluțio
narea de ansamblu a problemelor 
cu care se confruntă omenirea.

Desigur, la Cancun nu vor fi și 
nici nu pot fi soluționate problemele 
economiei mondiale, dar se așteap
tă ca aici să se depășească faza ne
gocierilor juxtapuse și, prin schim
buri de vederi asupra temelor puse 
in discuție, să se creeze premisele 
unor negocieri efective, cu partici
parea tuturor statelor —' cadrul cel 
mai adecvat oferindu-l in acest sens 
Organizația Națiunilor Unite — asu
pra problemelor care afectează posi
bilitățile de dezvoltare a țărilor 
rămase in urmă și economia mon
dială în general.

Valentin PAUNESCU

Dezbateri în comitete 
ale Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 21 (Ager- 

pres). — Corespondență de la R. Că- 
plescu : în diferite comitete ale 
Adunării Generale a O.N.U. conti
nuă dezbaterea problemelor ce 
le-au fost repartizate de pe agenda 
actualei sesiuni.

Dezbaterile din COMITETUL PO
LITIC evidențiază preocuparea pro
fundă a statelor membre față de 
intensificarea cursei înarmărilor, in 
primul rînd a celor nucleare. Subli
niind în alocuțiunea sa introductivă 
deteriorarea continuă a situației in
ternaționale ca o consecință a cursei 
înarmărilor, ale cărei cheltuieli se 
apropie, anul acesta, de 600 mili
arde dolari, președintele Comitetului 
pentru problemele politice și de 
securitate, I. Golob (Iugoslavia), a 
arătat că în aceste condiții relan
sarea negocierilor de dezarmare tre
buie să constituie unul dintre obiec
tivele majore ale O.N.U.

în Comitetul Politic a fost, de ase
menea, abordată chestiunea rolului 
mijloacelor de informare în masă 
în viața internațională. Relevînd 
necesitatea ca acestea să manifeste 
un spirit de înaltă responsabilitate 
față de destinele omenirii, să reflec
te corect și obiectiv gravele proble
me politice și economice ale actua
lității și să contribuie astfel la so
luționarea acestor probleme, să o- 
glindească în și mai mare măsură 
preocupările tuturor statelor și mai 
ales pe cele ale țărilor in curs de 
dezvoltare, delegația țării noastre a 
reafirmat necesitatea instituirii unei 
noi ordini în domeniul informației, 
ca parte integrantă a noii ordini eco
nomice și politice mondiale. In ace
lași timp, s-a relevat însemnătatea 
creșterii rolului O.N.U. in legătură 
cu activitatea de informare a opiniei 
publice.

în atenția COMITETULUI PEN
TRU PROBLEMELE ADMINISTRA
TIVE ȘI BUGETARE se află aspec
te privind dimensionarea bugetului- 
program al O.N.U. pe perioada 
1982—1983 și stabilirea haremurilor 
la cotizațiile țărilor membre în ve
derea alcătuirii acestui buget. Pre- 
zentînd punctul de vedere al țării 
noastre, delegația română a arătat 
că, în condițiile actualei crize eco
nomice și financiare, este necesar 
să se acționeze pentru folosirea cît 
mai rațională și mai eficientă a re
surselor organizației, pentru redu
cerea cheltuielilor administrative și 
orientarea acestor resurse spre pro
gramele prioritare legate de înfăp
tuirea unor obiective majore ale 
O.N.U. Sublinlindu-se că țările în 
curs de dezvoltare resimt cel mai 
mult consecințele negative ale si
tuației actuale a economiei mondia
le, in intervenția reprezentantului 
țării noastre s-a arătat că stabilirea 
echitabilă a baremului cotizațiilor 
implică necesitatea ca aceste țări să 
beneficieze de anumite degrevări, 
astfel încît să fie stimulate să-și 
mobilizeze eforturile în direcția dez
voltării lor economice și sociale.

Schimb de mesaje între președintele 
României și șeful statului Kuweit

KUWEIT 21 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje de prietenie între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și alteța sa șeicul Jaber Al- 
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emirul 
statului Kuweit, a avut loc miercuri 
în capitala kuweitiană.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către șeful sta
tului kuweitian a tovarășului Vasile 
Pungan, consilier al președintelui 
României, ministru secretar de stat.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul primit, pentru urările de sănă
tate și fericire personală, de prospe
ritate și progres pentru poporul 
kuweitian prieten, emirul Jaber 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a ru
gat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu salutul său cor
dial, împreună cu urările sale de 
sănătate și fericire.

Evoci nd cu deosebită plăcere vizi
ta în România și convorbirile avute 
cu președintele României, emirul 
statului Kuweit a subliniat posibili
tățile largi ce s-au deschis colabo
rării fructuoase pe plan bilateral și 
internațional între cele două țări, ca 
urmare a dialogului la cel mai înalt 
nivel desfășurat recent la București.

în timpul convorbirii au fost abor
date modalitățile de a acționa și 
măsurile ce trebuie întreprinse de 
cele două părți în vederea tradu
cerii in viață a înțelegerilor de co
laborare convenite cu ocazia vizitei 
efectuate în România de emirul sta
tului Kuweit.

Convorbirea s-a desfășurat într-o

atmosferă caldă, prietenească, ce ca
racterizează relațiile dintre cele 
două țări șl popoare.

★
Cu ocazia vizitei in Kuweit, to

varășul Vasile Pungan a avut intil- 
niri și convorbiri cu șeicul Aii Al- 
Khalifa Al-Sabah, ministrul petro
lului, Abdul Latif Al-Hamad, 
ministrul finanțelor și planificării, 
Jassem Khalid Al-Marzuq. ministrul 
comerțului și industriei, Abdallah 
Dukhaye Al-Rushaid, ministrul ur
banismului și lucrărilor publice, 
dr. Abdel Rahman Al-Awadi, minis
trul sănătății publice, precum și cu 
conducerile Fondului kuweitian pen
tru dezvoltare și Companiei națio
nale kuweitiene pentru investiții.

In cadrul întrevederilor, la care 
au participat Ion Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Cornel Iuga, adjunct al ministrului 
finanțelor, șl Nicolae Eremia, pre
ședintele Consiliului de Administra
ție al Băncii Române de Comerț Ex
terior, precum și membri ai condu
cerilor ministerelor și instituțiilor 
kuweitiene, au fost analizate pro
blemele concrete ale dezvoltării, in
tensificării și diversificării raportu
rilor de cooperare dintre cele două 
țări în domeniile industrial, agricol, 
construcțiilor, infrastructurii, sănă
tății, financiar-bancar și al inves
tițiilor, inclusiv pe terte piețe. în 
concordanță cu programul convenit 
și indicațiile date de șefii celor două 
state.

Președintele Republicii Guineea Ecuatorială l-a primit 
pe ambasadorul României

MALABO 21 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost transmis președinte
lui Republicii Guineea Ecuatorială un 
mesaj de prietenie, cu prilejul primi
rii de către președintele Obiang 
Nguema Mbasago a ambasadorului 
țării noastre la Malabo, Porfir 
Negrea.

La rindul său. mulțumind pentru 
mesaj, Obiang Nguema Mbasago a

rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de sănătate, fericire personală 
și viată lungă, iar poporului român 
prieten urări de progres și prosperi
tate.

în cadrul convorbirii s-a făcut o 
trecere in revistă a stadiului schim
burilor comerciale și cooperării eco
nomice dintre’cele două țări, precum 
și a posibilităților existente pentru 
dezvoltarea lor în continuare.

new york: Întîlniie româno-americand
NEW YORK 21 (Agerpres). — Co

respondență de la R. Căplescu : To
varășul Nicu Ceaușescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., s-a întîlnit, miercuri, 
la New York, cu Richard Nixon, fost 
președinte al S.U.A.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis un cordial mesaj de prie
tenie.

La rindul său, R. Nixon a rugat să 
fie transmise președintelui Nicolae

Ceaușescu calde mulțumiri, urări de 
sănătate personală și de noi succese 
în.activitatea ce o desfășoară pentru 
prosperitatea poporului român, ca și 
pentru promovarea ideilor de pace și 
cooperare în viața internațională.

în timpul lntîlnirii au fost aborda
te probleme ale dezvoltării relațiilor 
româno-americane și unele aspecte 
ale situației internaționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

sofia: Deschiderea unei expoziții de carte
SOFIA 21 (Agerpres). — La Libră

ria Academiei bulgare de științe a 
avut loc deschiderea expoziției de 
carte a Editurii Academiei Republi
cii Socialiste România. Sint expuse, 
cu acest prilej, peste 350 de titluri de 
carte din diverse domenii ale cercetă
rii românești. Un interes deosebit 
suscită lucrările tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
— „Polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului" și „Noi cercetări in do
meniul compușilor macromoleculari".

românească
La deschiderea expoziției a luat 

cuvintul prof. dr. Toncio Zecev, di
rectorul Institutului de literatură al 
Academiei bulgare, care a evidențiat 
bunele relații și legături tradiționale 
de colaborare științifică româno- 
bulgare și succesele notabile ale Edi
turii Academiei române.

Au participat academicieni, profe
sori, membri corespondenți ai Acade
miei bulgare, membri ai Ambasadei 
României la Sofia, un numeros 
public. >

Cu prilejul Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România

ln diverse țări au loc manifestări prilejuite de aniversarea, la 25 oc
tombrie, a Zilei Armatei Republicii Socialiste România.

în R. S. CEHOSLOVACA, organe 
locale de partid și de stat au depus 
coroane de flori la monumentele 
eroilor români din localitățile Hav- 
lickuv Brod și Humpolec — locali
tăți eliberate de armata, română in 
1945.

Au fost prezenți conducători și 
reprezentanți ai unor unități econo
mice, cadre didactice, militari și 
pionieri. A fost, de asemenea, pre
zent col. Voicu Țugurel, atașatul 
militar român la Praga.

Gonducătorii organelor locale de 
partid și de stat au rugat să se 
transmită poporului român recunoș
tința veșnică a populației din aceste 
localități pentru jertfele militarilor 
români 
berarea

Lajos" și cu militari ai 
populare ungare din t 
Szabadszallas, în fața cărora a vor
bit despre semnificația sărbătoririi 
Zilei Armatei române.

I Armatei 
garnizoana

căzuți in luptele pentru eli- 
Cehoslovaciei.
UNGARA. In memoria osta-R. P.

șilor români căzuți în luptele pen
tru eliberarea Ungariei de sub do
minația fascistă, atașatul militar 
român la Budapesta a depus co
roane de flori la mormintele mili
tarilor români din localitățile 
Szecseny. Nagykores, Tiszakecske.

Atașatul militar al țării noastre la 
Budapesta, lt. col. 
întîlnit cu elevi și 
la superioară de

Ion Toderici. s-a 
cadre de la Școa- 

ofițeri „Kossuth

încheierea vizitei oficiale a ministrului 
afacerilor externe al Republicii Socialiste
România, Ștefan Andrei, in Marea Britanie
în perioada 19—22 octombrie 1981, 

ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, a efectuat o vizită oficială în 
Marea Britanie, la invitația secreta
rului de stat pentru afacerile exter
ne. lordul Carrington.

In cursul convorbirilor dintre mi
niștrii de externe ai României și 
Marii Britanii au fost examinate 
stadiul și perspectivele de dezvoltare 
a relațiilor dintre cele două țări și 
s-a efectuat un schimb de păreri 
asupra problemelor majore ale vieții 
internaționale actuale.

Cei doi miniștri au subliniat evolu
ția pozitivă a relațiilor tradiționale 
dintre cele două țări, impulsionate 
îndeosebi de vizita de stat în Marea 
Britanie, din 1978, a președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. si a to
varășei Elena Ceaușescu, la invitația 
reginei Elisabeta a Iî-a si a ducelui 
de Edinburgh, și au apreciat că 
extinderea în continuare a relațiilor 
dintre România și Marea Britanie 
este în interesul celor două țări și 
popoare, al unei mai strînse cola
borări între țările din Europa și din 
lume, reprezentind în același timp 
o contribuție la promovarea destin
derii, păcii și înțelegerii internațio
nale.

Miniștrii de externe au reafirmat 
hotărirea celor două țări de a lărgi 
colaborarea româno-britanică. re
ciproc avantajoasă, în toate dome
niile. subliniind în mod deosebit ne
cesitatea extinderii schimburilor eco
nomice pe o bază echilibrată și a 
realizării acțiunilor de cooperare în 
producție convenite anterior. în con
text, s-a relevat importanta identifi
cării și valorificării posibilităților de 
dezvoltare și diversificare a schim
burilor comerciale, a cooperării eco
nomice. industriale, tehnico-științifice 
și pulturale între România și Marea 
Britanie.

Miniștrii s-au referit la utilitatea 
continuării schimbului de păreri și a 
contactelor bilaterale dintre gu
verne, partide și parlamente, între 
organizații și instituții, reprezentanți 
din economie, știință și cultură ai 
celor două țări, care să contribuie la 
o mai bună cunoaștere si la adîn
cirea conlucrării dintre poporul ro
mân si ponorul britanic.

în cadrul schimbului de păreri cu 
privire la evoluția situației în lume, 
cei doi miniștri au exprimat îngrijo
rarea fată de creșterea încordării in
ternaționale, accelerarea cursei înar
mărilor, în primul rînd nucleare, 
menținerea unor grave probleme in
ternaționale nerezolvate, apariția u- 
nor noi focare de tensiune și conflict

Cei doi miniștri au subliniat nece
sitatea de a acționa pentru oprirea 
agravării actualului curs al vieții in
ternaționale, pentru soluționarea tu
turor conflictelor existente intre di
ferite state numai pe calea tratati
velor, pentru reluarea, continuarea și 
consolidarea politicii de destindere, 
pace și colaborare, de respect al In
dependenței naționale a tuturor po
poarelor.

Acordînd o atenție deosebită exa
minării situației din Europa, cei 
doi miniștri au subliniat importanța 
încheierii cu rezultate pozitive a reu
niunii de la Madrid, care să ducă la 
convocarea conferinței de încredere 
și dezarmare, la continuarea procesu
lui de edificare a securității și coo

perării pe continent, la înfăptuirea 
unitară a prevederilor Actului final 
de la Helsinki.

Cei doi miniștri de externe au 
evidențiat importanta angajării de 
negocieri productive pentru dezar
mare, și în primul rînd pentru dezar
mare nucleară, pentru oprirea fabri
cării și amplasării de noi armamente 
nucleare in Europa, pentru realizarea 
parității și echilibrului de forțe nu 
pe calea sporirii înarmărilor, ci prin 
diminuarea continuă a forțelor ar
mate și armamentelor.

Abordind problematica conflictului 
din Orientul Mijlociu, cei doi mi
niștri au reafirmat necesitatea impe
rioasă a intensificării în prezent a 
activității politice și diplomatice 
orientate în direcția accelerării solu
ționării globale, pe cale politică, prin 
tratative, a conflictului din această 
regiune, pentru a se ajunge la o 
pace justă și durabilă în zonă, pe 
baza retragerii Israelului din terito
riile arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, rezolvării problemei 
poporului palestinian prin respecta
rea drepturilor sale legitime la auto
determinare. inclusiv la crearea unui 
stat palestinian independent, a res
pectării integrității teritoriale și su
veranității tuturor statelor din zonă. 
In convorbiri s-a subliniat că rezol
varea dreaptă a problemei ponorului 
palestinian constituie cheia de boltă t 
unei reglementări durabile a cv. 
flirtului din zonă, condiția sine qua 
non a statornicirii unui climat de li
niște, pace și conlucrare în întreaga 
zonă.

Cei doi miniștri de externe au evi
dențiat necesitatea întreprinderii de 
măsuri energice pentru asigurarea 
accesului neîntîrziat la independență 
al Namibiei și încetarea dominației 
Africii de Sud, în conformitate cu 
Rezoluția 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., ceea ce corespunde 
intereselor poporului namibian. cau
zei păcii, independenței și securității 
statelor din Africa australă, din Afri
ca și din întreaga lume.

Abordind problematica economică 
mondială, cei doi miniștri au eviden
țiat necesitatea reducerii dezechili
brelor economice existente între sta
tele industrializate și cele in curs de 
dezvoltare, lichidarea subdezvoltării 
și edificarea unei noi ordini econo
mice în lume.

Subliniind importanța inițierii ne
gocierilor sovieto-americane pentru 
pace și securitate internațională, s-a 
evidențiat, totodată, că soluționarea 
în interesul popoarelor a problemelor 
cardinale ale lumii contemporane re
clamă participarea pe bază de egali
tate a tuturor statelor, democratizarea 
relațiilor internaționale. în acest ca
dru s-a accentuat rolul crescind care 
revine statelor îm curs de dezvoltare 
și nealiniate, țărilor mici și mijlocii, 
activității O.N.U.

Relevind cu satisfacție buna con
lucrare dintre cele două țări în sfera 
relațiilor internaționale, cei doi mi
niștri au exprimat dorința celor două 
state de a dezvolta conlucrarea în 
cadrul O.N.U., al organismelor și fo
rumurilor mondiale, al reuniunilor 
consacrate păcii și securității în Eu
ropa.

Cei doi miniștri au exprimat satis
facția pentru rezultatele cu care s-a 
încheiat vizita, pentru atmosfera cor
dială, sinceră și deschisă în care s-au 
desfășurat convorbirile.

întrevedere cu liderul Partidului Laburist
LONDRA 21 (Agerpres). — Tova

rășul Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, s-a întîlnit cu Michael 
Foot, liderul Partidului Laburist din 
Marea Britanie.

în cadrul întîlnirii s-a evidențiat 
dorința continuării relațiilor dintre 
cele două partide, în folosul dezvol
tării multilaterale a relațiilor ro- 
mâno-britanice. si a avut loc un 
schimb de păreri in legătură cu 
adoptarea de măsuri care să ducă

la oprirea fabricării și amplasării 
de noi arme nucleare în Europa, 
pentru adoptarea de inițiative in 
direcția creșterii măsurilor de încre
dere și dezarmare, pentru întărirea 
securității și colaborării pe conti
nent.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească. Au 
participat Vasile Gliga, ambasadorul 
României la Londra, și Denis Healey, 
liderul adjunct, purtătorul de cuvînt 
pentru afacerile externe al Partidu
lui Laburist.

R.P.D. COREEANA. Ministerul 
Forțelor Armate Populare al R.P.D. 
Coreene a organizat la Academia de 
medicină militară din Phenian o 
adunare festivă, la care au partici
pat cadre 
studenți.)

Au luat 
Academiei 
atașatul 1____
României, colonel 
ghel.

didactice, cercetători și

cuvîntul Ri Sak. rectorul 
. de medicină militară, și 
militar aero si naval al 

Constantin An-

SIRIA. La Damasc, atașatul mili
tar aero și naval al României, 
col. M. Sorescu, a prezentat o gală 
de filme documentare.

La manifestare au participat ge
neral de corp de armată Mustafa 
Tlass, membru _al Comandamentului 
regional 
Socialist 
șef al 
apărării 
teri superiori ai armatei siriene.

(Agerpres)

al Partidului Baas Arab 
din Siria, vicecomandant 

armatei siriene, ministrul 
naționale, generali și ofl-

MADRID 21 (Agerpres). — Miercuri 
au început la Madrid lucrările Con
gresului al 29-lea al Partidului Soci
alist Muncitoresc Spaniol, avînd Ia 
ordinea de zi dezbaterea raportului 
Comisiei executive federale și al Co
mitetului federal asupra activității 
partidului de la ultimul congres și 
pină in prezent, adoptarea unor ho- 
târiri și rezoluții exprimind poziția 
partidului într-o serie de probleme 
ale situației economice și social-poli
tice actuale din Spania, precum și 
asupra situației internaționale.

La'congres participă ca invitați re
prezentanți ai Internaționalei socia
liste, ai unor partide socialiste, co
muniste și ai unor mișcări progresis
te și de eliberare națională din mai 
multe țări din Europa, America, Asia 
și Africa.

Partidul Comunist Român este re
prezentat Ia congres de' Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Constanța.

în raportul prezentat, Felipe Gon
zalez, secretar general al partidului, 
a analizat aspectele principale ale

situației economice și social-politice 
din Spania, subliniind necesitatea 
lărgirii legăturilor partidului cu di
verse pături sociale interesate în im
primarea unui curs consecvent de
mocratic. Referindu-se la problemele 
internaționale, vorbitorul s-a pro
nunțat in favoarea unor acțiuni fer
me pentru dezarmare și reluarea 
cursului destinderii. Totodată, el a re
liefat inconsistența tezelor care sus
țin intrarea Spaniei în N.A.T.O.. a- 
dresînd tuturor forțelor democratice 
din Spania chemarea de a se uni 
pentru a împiedica intrarea țârii in 
alianța militară nord-atlantică.

e scurt

r
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sint serios amenințate, dialogul 
politic intre reprezentanții unor 
state cu orînduiri sociale diferite 
capătă o mare importanță.

REPUBLICA DEMOCRATICA 
SOMALIA a sărbătorit miercuri 
cea de-a XII-a aniversare a revo
luției — Ziua națională. în capitala 
tării, Mogadiscio, a avut loc, în pre
zența oficialităților somaleze, o 
amplă demonstrație. La această 
manifestare au participat, de ase
menea. invitați din alte țări, intre 
care și România.

BIENALA DE ARTA. La Sao 
Paulo, in Brazilia, s-a deschis bie
nala de artă cuprinzlnd 2 000 de lu
crări, semnate de 250 artiști plastici 
din 33 de țări ale lumii. Din țara 
noastră sint prezentate _lucrări de 
Ion Bițan, 
Mihăilescu 
rescu.

Alexandru Chira, Silvia 
Ghenea șl Ion Grigo-

ATENTAT. în apropierea unei 
sinagogi din orașul belgian Anvers 
s-a produs o explozie soldată 
cu moartea a 2 persoane si rănirea 
a 96, dintre care 16 se află in stare 
gravă. Primul ministru belgian, 
Mark Eyskens, a condamnat cu 
hotărîre atentatul și a declarat că 
guvernul va lua măsurile necesare 
pentru asigurarea securității cetățe
nilor.

LP

BIROUL DE PRESA FINLAN
DEZ informează că, in legătură cu 
starea sănătății președintelui Urho 
Kekkonen, Consiliul de Stat al 
Finlandei l-a împuternicit pe pri
mul ministru, Mauno Koivisto, să 
exercite funcția de șef al statului 
pină la 10 noiembrie.

IN R.D.G.VIZITA 
necker, secretar general 
P.S.U.G., președintele 
de Stat al R.D.G., a 
Berlin, pe ministrul de 
Luxemburgului, Colette
fost exprimată, cu acest prilej, 
convingerea că, în contextul ac
tual, în care pacea și securitatea

Erich Ho- 
al C.C. al 
Consiliului 
primit, la 
externe al 
Flesch. A

DOI AGENȚI AI POLIȚIEI ITA
LIENE au fost împușcați miercuri 
dimineața în localitatea Acilia, în 
apropiere de Roma, 
fost revendicate de 
roristă de extremă 
intitulată „Nucleele 
ționare" (N.A.R.). După cum 
cizează agenția France Presse, ci
tind surse apropiate anchetatorilor, 
cele două crime au fost comise cu 
arme automate de asalt aflate 
dotarea forțelor N.A.T.O.

Asasinatele au 
organizația te- 
dreaptă auto- 

armate revolu- 
pre-

Componența 
noului guvern grec

ATENA 21 — Trimisul Agerpres, 
Stefan Nicolae. transmite : Noul gu
vern grec, condus de Andreas Pa- 
nandreu. a depus, miercuri, iurămin- 
tul in fata președintelui Constantin 
Karamanlis. în noua echipă minis
terială — alcătuită din 22 de :l i- 
nistri si 17 miniștri adjuncți — pre
mierul deține si portofoliul apărării. 
Conducerile principalelor ministere 
au fost încredințate lui Ioannis Ha- 
ralambopoulos — afacerile externe, 
Gheorghios Ghennimatos — interne, 
Emmanuel Drettakis — finanțe. Anas- 
tassios Peponis — industrie si ener
gie. Apostolos Lazaris — cooperare 
economică, iar cunoscuta artrită Me
lina Mercouri a preluat conducerea 
ministerului culturii.

Imediat după depunerea iurămîn- 
tului a avut loc prima ședință a gu
vernului, în cadrul căreia au fost 
examinate direcțiile de bază si prio
ritățile ne care le va urmări gu
vernul în etapa următoare. în acest 
sens, s-a subliniat că lupta pentru 
redresarea economiei si pentru sto
parea inflației vor fi obiectivele de 
prim ordin ale guvernului.

într-o declarație făcută după ce
remonia de depunere a iurămintu- 
lui, primul ministru a subliniat că 
marea sarcină a edificării unei noi 
Grecii începe imediat : el a cerut 
membrilor cabinetului să se consa
cre obiectivului principal de reîn
noire a tării.

„Guvernul schimbării, guvernul tu
turor grecilor are datoria fată de 
generațiile care l-au așteptat să do
vedească forță morală, franchețe si 
adevăr" — a declarat Papandreu în 
încheiere.
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