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producției agroalimentare• • în scopul
îmbunătățirii aprovizionării populației
Experiența arată că la baza orică
rei activități rodnice se află conști
entizarea oamenilor, înțelegerea te
meinică de către ei a țelurilor și
sarcinilor pe care sînt chemați să le
înfăptuiască. In întreaga muncă po
litică, aceste cerințe au devenit cri
terii permanente, transformîndu-se
astfel în viață obiectivul formulat
■n atîtea rînduri de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ca oamenii să cunoască
exact ceea ce au de făcut, consecin
țele pozitive ale muncii lor asupra
propriei lor vieți, ideea pe care a
afirmat-o atît de pregnant, și anu
me că cea mai puternică forță de
creație este omul, conștient de răs
punderile sale, acționînd cu pasiunea
firească celui ce și-a însușit organic
obiectivele de realizat.
Așa cum este cunoscut, în vederea
aplicării în
practică a principiilor
autoconducerii și autoaprovizionăni
teritoriale, a asigurării unei aprovi
zionări bune și stabile a populației,
a satisfacerii cerințelor raționale de
consum, corespunzător normelor eti
cii și echității socialiste, precum și
a Înlăturării oricăror fenomene de
risipă, supraaprovizionare, stocare și
speculă, a degradării sub orice for
mă a produselor agroalimentare, au
fost stabilite, prin decretele recent
adoptate de Consiliul de Stat, un an
samblu de măsuri, din care se des
prinde cu claritate grija față de avuția obștească, față de buna ei gos
podărire, pentru distribuirea echita
bilă a produselor agroalimentare că
tre întreaga populație.
Aceste măsuri, pe lîngă marea lor
însemnătate practică, au și o profun
dă semnificație principială. Intr-ade
văr, nu este vorba de simple măsuri
organizatorice, ele ilustrînd, prin în
tregul lor conținut, însăși concepția
și atitudinea față de om promovate
de societatea noastră socialistă, fiind
realizarea
menite să contribuie la
— ca
sarcinii pe care și-a propus-o
. .
toți oamenii muncii să beneficieze în
mod echitabil de avuția socială, fi
rește, pe măsura contribuției fiecă
ruia la dezvoltarea țării. Iată de ce,
odată cu preocuparea ca aceste mă
suri să fie înfăptuite neabătut, ele
trebuie să formeze și obiectul unei
activități de dezbatere și explicare
în colectivele de oameni ai muncii,
în așa fel încît să se asigure parti
ciparea acestora Ia înfăptuirea lor in
mod conștient și, ca atare, cu o efi-

ciență sporită, Concepute de partid
în perspectiva înfăptuirii programelor de dezvoltare a producției agri
cole, a realizării revoluției agrare
menite să determine, prin profunde
mutații de ordin calitativ, o creștere
substanțială a producției vegetale și
animale, decretele amintite privesc,
în calitate fie de proprietari, de pro
ducători sau de consumatori, milioa
nele de oameni ai muncii de la orapractic întreaga
șe și de la sate,
populație a țării, Aceasta face cu
atît mai necesară cunoașterea și înțelegerea lor de către fiecare cetă
țean, de unde rezultă importante ce
rințe față de munca politică a orga
nizațiilor de partid, a organizațiilor
de masă și obștești, a organizațiilor
democrației și unității socialiste. Adunările generale de partid și adu
nările deschise ale cetățenilor, invățămîntul politico-ideologic de partid
și de masă, propaganda prin confe
rințe, gama atît de variată a mijloa
celor muncii politice de masă pot și
trebuie să fie intens folosite in această perioadă pentru a pune în lu
mină însemnătatea recentelor decre
te, implicațiile economice, politice și
sociale ale măsurilor preconizate, a
mobiliza pe toți cetățenii Ia aplica
rea lor exemplară in fiecare loc de
muncă.
'
Desigur, în explicarea acestor mă
suri, este firesc să se pornească de
la sublinierea preocupărilor stărui
toare ale partidului și statului nos
tru pentru bunul mers al aprovizio
nării populației, ca o componentă
esențială a îmbunătățirii continue a
condițiilor de viață, preocupări ce
au inspirat marile investiții în agri
cultură. în industria alimentară,
eforturile pentru sporirea producției
și care-și găsesc expresia cea mai
semnificativă în faptul că fondul de
marfă la produsele agroalimentare
de bază asigură toate condițiile pen
tru o bună aprovizionare a popu
lației atît în trimestrul IV al anului
în curs, cit și in prima parte a anu
lui viitor, pină Ia noua recoltă.
Ținînd seama însă de nivelul ge
neral al producției, de caracterul
limitat al resurselor noastre, de di
ficultățile create de criza economică
mondială, de importantele obiective
pe care ni le-am propus în dezvol
tarea economico-socială. produsele
de care dispunem trebuie gospodă
rite cu maximă chibzuință, inlăturindu-se orice forme de risipă și de-

gradare, ca și tendințele de supra
aprovizionare, stocare sau speculă.
Asupra acestui aspect — ce formează
de fapt fondul recentelor măsuri —
este chemată să stăruie munca po
litică, activitatea de propagandă.
Totodată, se cuvin larg explicate
rațiunile de ordin etic, care au fost
avute în vedere, rațiuni întru totul
legitime intr-o societate ca a noas
tră, care se Întemeiază în întreaga
sa alcătuire pe principiile eticii și
echității. în fond, prin recentele mă
suri, ce și-au propus să asigure pro
movarea echității și în sfera consu
mului, se dezvăluie o dată mai mult
faptul — pe care munca politică este
chemată să-l pună în evidență — că
grija față de om îmbracă în socie
tatea noastră socialistă forma grijii
față de fiecare om, pentru ca abso
lut toți cetățenii țării să poată be
neficia de bunurile de primă nece
sitate — aceleași pentru toți, să aibă
asigurat un consum rațional, cores
punzător cerințelor unei alimentații
sănătoase.
Esența măsurilor recent adoptate
o constituie, după cum este bine cu
noscut, întărirea autoconducerii și
autoaprovizionării teritoriale, în așa
fel încît să se asigure satisfacerea
integrală din producția fiecărui ju
deț atît a nevoilor de consum ale
populației respective, cit și a obli
gațiilor de livrări la fondul de stat.
Este firesc ca semnificația acestor
principii, rolul lor ca veritabile
pîrghii de valorificare deplină a pâmîntului, a tuturor resurselor mate
riale și a forței de muncă de pe
teritoriul respectiv, de sporire a co
interesării unităților agricole, ca și a
tuturor locuitorilor satelor în crește
rea producției vegetale si animale,
să formeze obiect de dezbatere și
aprofundare în cadrul diverselor
cursuri ale învățămîntului politicoideologic, al convorbirilor agitatorilor.
Prima și poate cea mai importantă rezervă de creștere a produc.
ției agricole, de valorificare a resur
selor agriculturii românești, ca o
condiție indispensabilă pentru asigu
rarea autoaprovizionăni — o consti
tuie participarea la activitatea uni
tăților agricole a tuturor locuitorilor
satelor, angajarea lor plenară în
efortul general de ridicare a randa
mentului productiv al ogoarelor

(Continuare în pag. a V-a)

în fiecare județ
în fiecare localitate
măsuri ferme
pentru aplicarea
in viață a principiilor
autoaprovizionării!
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Mesaje
de puternică
adeziune
si angajare fermă
a tuturor
cetățenilor tării
pentru înfăptuirea
măsurilor
de întărire a
autoconducerii si
autoaprovizionării
teritoriale
Telegrame adresate

Comitetului Central
al Partidului Comunist

Tovarășul Nicolae Ceauseșcu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, a primit, joi, delegația Confe
rinței Consultative Politice Populare
din Republica Populară Chineză,
condusă de acad. Zhou Peiyuan. vi
cepreședinte al Comitetului Național
al acestui organism, care a făcut o
vizită în țara noastră la
invitația
Consiliului Național al F.D.U.S.
La primire au participat tovarășii
Tamara Dobrin, președinte executiv
al Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste, și
Aurel Duma, ministru secretar
de
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne, secretar al Consiliului Național
al F.D.U.S.
A luat parte Chen Shuliang, am
basadorul R.P. Chineze la București.
Conducătorul delegației a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu
un salut călduros și cele mai cordi
ale urări din partea tovarășilor Hu
Yaobang, președintele Comitetului
Central al Partidului Comunist Chi
nez, Ye Jianying, președintele Comi
tetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari
a Republicii Populare Chineze, Deng
Xiaoping, vicepreședinte al C.C. al
P.C. Chinez, președintele Comitetu
lui Național al Conferinței Consul
tative Politice Populare.
Șeful delegației chineze a expri
mat tovarășului Nicolae Ceaușescu

Ambasadorul Republicii Irak
Președintele Republicii
Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, joi după-amiază, pe Dhiab
M. Al-Algawi, ambasadorul Republi
cii Irak la București. la cererea
acestuia.
Cu acest prilej, ambasadorul a
transmis tovarășului Nicolae

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit joi pe
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președintelui Republicii Irak un
călduros salut și urări de sănătate și
succes în activitatea sa, iar poporu
lui irakian prieten prosperitate si
bunăstare.
In continuare, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

Ceaușescu un mesaj din partea pre
ședintelui Republicii Irak. Saddam
Hussein, împreună cu cele mai căl
duroase urări de sănătate si fericire
personală, iar poporului român prie
ten prosperitate și progres.
Mulțumind, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a transmis, la rîndul său.

Trimisul ziarului „Frankfurter Rundschau

Român, tovarășului
Nicolae Ceaușescu

tanța intensificării contactelor, a le
găturilor de colaborare dintre orga
nizațiile politice, de masă și obștești
din cele două țări în vederea spo
ririi contribuției lor la amplificarea
conlucrării multilaterale româno-chineze. A fost afirmată convingerea că
promovarea largă a colaborării bilaterale este în folosul și spre binele
ambelor țări și popoare, în interesul
construcției socialiste în România și
R.P. Chineză, al cauzei generale a
socialismului, al păcii și progresului
omenirii.
A avut loc, de asemenea, un
schimb de păreri cu privire la evoluția vieții politice mondiale. S-a
arătat că în actualele condiții inter
naționale se impune intensificarea
luptei popoarelor, pentru realizarea
dezarmării, problemă esențială a zi
lelor noastre, pentru soluționarea pe
cale politică, prin tratative, a stări
lor de încordare și conflict, pentru
instaurarea unei noi ordini economi
ce, pentru înfăptuirea năzuințelor de
libertate, independență și bunăstare
ale tuturor națiunilor. A fost relie
fată necesitatea ca realizările știin
ței să fie puse în slujba păcii, a pro
gresului omenirii, A fost manifesta
tă încrederea că oamenii de știință
români și chinezi își vor aduce printr-o strinsă conlucrare o contribuție
activă la pacea și prosperitatea lu
mii contemporane.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă caldă, tovărășească.

gratitudinea sa și a membrilor dele
gației pentru întrevederea acordată,
subliniind că se simt deosebit de
onorați de a fi primiți de conducă
torul partidului și statului nostru.
Totodată, a relevat satisfacția de a
vizita România și a dat o înaltă apreciere realizărilor obținute de po
porul român sub conducerea parti
dului și a secretarului său general
in edificarea societății socialiste
multilateral dezvoltate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
tovarășilor Hu Yaobang, Ye Jianying,
Deng Xiaoping și celorlalți condu
cători de partid și de stat chinezi
salutul său călduros și cele mai bune
urări, iar poporului chinez prieten
urarea de noi și tot mai mari suc
cese în construcția socialismului, de
prosperitate și pace.
în cursul întrevederii s-au evocat
cu satisfacție relațiile de strinsă pri
etenie și solidaritate, de rodnică co
laborare dintre
Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist Chinez,
dintre Republica Socialistă România
și Republica Populară Chineză, din
tre popoarele celor două țări, legă
turi care s-au extins și îmbogățit
continuu. In același timp, a fost evidențiată dorința ambelor părți de
a dezvolta și întări aceste bune ra
porturi pe plan politic și economic,
pe târîmul științei, în domeniul cul
turii și în alte sfere de activitate. In
acest cadru, a fost reliefată impor-

Constantin Mitea, consilier al președintelui Republicii.
Cu acest prilej, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru ziarul „Frankfurter Rundschau1'.

ziaristul vest-german Christian M.
Schone, de la cotidianul „Frankfur
ter Rundschau".
La primire a participat tovarășul
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Trimisul săptăminalului „Die

La 22 octombrie, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a pri-

H

mit pe ziaristul vest-german Chris
tian Schmidt-Hăuer, de la săptăminalul „Die Zeit".
La întrevedere a participat tova-

rășul Constantin Mitea. consilier al
președintelui Republicii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
acordat cu acest prilej un interviu
pentru săptăminalul „Die Zeit".
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ÎN AGRICULTURĂ ACUM TOATE LUCRĂRILE )
SINT URGENTE Șl IMPORTANTE
de aceea se cere pretutindeni participare largă, operativitate maximă, întrajutorarea unităților
Recoltarea porumbului este principala lucrare ce (e execută acum
pe ogoarele țării. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare, pînă Ieri, 22 octombrie, porumbul a fost cules de
pe 1 818 500 hectare, reprezentînd 76 la sută din suprafața cultivată.
Așadar, in timpul scurt care a mal rămas pină la 1 noiembrie, termenul
prevăzut pentru încheierea acestei lucrări, va trebui strîns porumbul de
pe aproape 587 000 hectare. Suprafețe mari de recoltat se află mal cu
seamă în cooperativele agricole din județele Ialomița, Giurgiu, Tulcea,
Buzău, Timiș, Bihor, Satu Mare, Prahova.
Stadiul lucrărilor de recoltare Impune ca pretutindeni, in toate județele și unitățile agricole, să se muncească in ritm și mai susținut. In
acest scop, mobilizarea tuturor forțelor umane de la sate și folosirea
deplină a mijloacelor mecanice se impun ca cerințe obligatorii. De ase
menea, trebuie urgentate transportul și depozitarea cu grijă a porum
bului pentru a se evita orice pierderi de recoltă. In fiecare unitate agri
colă activitatea trebuie să fie astfel organizată, incit tot ce se strînge
intr-o zi, pînă seara să fie transportat și depozitat, acordîndu-se priori
tate absolută livrării ritmice a cantităților de produse contractate la fon
dul de stat.
Avînd în vedere că volumul lucrărilor agricole de executat este foarte
mare - in această perioadă se insilozează furajele și se fac arături de
toamnă - este necesară, așa cum a cerut conducerea partidului, o temeinică organizare a muncii, ordine și disciplină desăvîrșite în toate
unitățile agricole. Acționind in conformitate cu prevederile Legii organizării producției și a muncii in agricultură, consiliile populare au da
toria să asigure, în continuare, mobilizarea la muncă a tuturor locuito
rilor de la sate, pină la încheierea tuturor lucrărilor agricole de toamnă.
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI

STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI LA 22 OCTOMBRIE. Cifrele
înscrise pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele de pe care s-a strîns
recolta în întreprinderile agricole de stat (cifra de sus) și în cooperativele
agricole (cifra de jos).
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Grădinile din munți
I
I
I

Nu de mult, in munții Harghitei, în jurul unui foc
ciobănesc, stăteam de vorbă cu cițiva oameni așteptmd
să se lase seara dinaintea unei nopți răcoroase. In
apropierea noastră se afla un coș de nuiele, plin cu
îmbietoare vinete, roșii și ardei.
— Sint crescute și recoltate de mine in comuna Sincrăieni Ciuc — ne-a explicat Dajka Mihăly, care adu
sese acest dar celor ce se aflau la stină.
Fără să aștepte prea multe rugăminți, tinărul mun
citor ce face in fiecare zi drumul din satul său natal
pină la uzina din Miercurea-Ciuc, unde lucrează, a
început să povestească cum s-a apucat in orele sale
libere să amenajeze în curtea casei sale o cupolă din
polietilenă, cu instalație de încălzire și de irigație,
căutind soluțiile cele mai simple și ieftine. Și asta
în ciuda faptuliii că, pină nu de mult, oamenii din zona

Intîlniri cotidiene cu cinstea și eroismul
Tînărul colectiv al întreprinderii „Integrata de in din
Botoșani realizează țesături de bună calitate, apre
ciate de beneficiarii din țară și la export. Recent, aici
a fost pusă la punct tehnologia de filare, țesere ți fi
nisare a articolelor din fibră de polipropilenă
Foto : Agerpres

AU ÎNDEPLINIT PLANUL
PE 10 LUNI
23 de unități economice
din județul Harghita

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ciucului susțineau de regulă părerea că „cine sădește
in grădina sa altceva in afară de cartofi și de ceapă
ori nu e sănătos la minte, ori nu e de prin părțile locu
lui". Tînărul cultivator urcat cu roadele grădinii la
stină nu este singurul localnic care a infirmat această
prejudecată născută din condițiile climatice specifice
acestei zone. In diferite localități din județ, mai ales
in acest an, au apărut numeroase solarii, cupole ridi
cate de oameni cu multă pasiune pentru agricultură și
mai ales pentru lucrurile noi.
Omul nostru face parte dintre ei și ne spune cu
justificată mindrie : „în cursul anului am avut nu
mai de ciștigat de pe urma grădinăritului. E adevărat
că am folosit din plin petecul de pămint de lingă
casă ; am procurat soiuri de plante ce se dezvoltă mai
mult pe verticală, iar după fiecare recoltă m-am apu
cat de o nouă cultură. Am onorat astfel întregul con
tract încheiat cu întreprinderea județeană de legume
și fructe. Familia a avut și ea legume proaspete"...
In timp ce-i urmăream cu atenție experiența, mă
gîndeam că grădinarii din aceste mici și tinere grădini
au nevoie, fără discuție, de o îndrumare profesională,
de un ajutor mai substanțial din partea specialiștilor.
E o nouă mlădiță din trunchiul viguros al noului ce
se dezvoltă azi atît de trainic și pe aceste meleaguri
ale patriei noastre socialiste. Grădinile din munți ro
desc spre satisfacția tuturor ca un simbol al vredniciei
și perseverenței în muncă.

CSEKE Gâbor

Oamenii muncii din
23 unități economice
din județul Harghita
raportează că au în
deplinit înainte de
termen sarcinile de
producție ce le-au revenit pe 10 luni din
acest an. Aceste uni
tăți vor realiza, pină
la finele lunii, o pro
ducție marfă indus
trială suplimentară in
valoare de peste 120
milioane lei. Cele mai

bune
rezultate
au
fost obținute de co
lectivele de la între
prinderea
minieră
Harghita,
întreprin
derea de producție in
dustrială pentru con
strucții
căi
ferate
Miercurea Ciuc,
în
treprinderea minieră
„Salina" Praid și în
treprinderea de matrițe și piese din fonSecuiesc.
tă Odorheiu
*' '
(I. D. Kiss).

19 întreprinderi din județul Timiș
Un număr de 19 în
treprinderi industria
le din județul Timiș
raportează îndeplini
rea planului la pro
ducția marfă pe 10
luni. Intre acestea, se
află întreprinderea de
aparate electrice de
măsurat, Trustul de
Construcții Industria-

le, întreprinderea
____ ______ . „de
foraje, întreprinderea
de rețele electrice.
Pînă la finele lunii
octombrie, cele 19 uni
tăți timișene vor rea
liza o producție supli
mentară în valoare de
145 milioane lei. (Ce
zar Ioana).

Constelație educativă, so
cietatea noastră îsi mani
festă vocația morală în ori
ce împrejurare, umanismul
socialist constituind nucleul
propriu existentei de mun
că si corectitudine, de
abnegație si curai ; ceea
ce-i realmente vizibil si cu
ochiul liber, dincolo de aportul studiilor de specia
litate si al statisticilor. Oa
menii au devenit mai să
ritori unul fată de celă
lalt. întrajutorarea tovără
șească reprezintă, fără doar
si poate, un reflex gene
ral. dreptatea fundamenta
lă instaurată pe pămîntul
tării echivalează cu un
inegalabil liant social. Va
lorile morale ale orînduirii
socialiste
se
manifestă
pretutindeni si oricînd. omul nostru îsi exercită hăr
nicia. cinstea sau eroismul
atît în colectivul în care
creează bunuri materiale si
spirituale, tn mijlocul căruia trăiește, cît și atunci
cînd nimeni nu-1 știe si
nu-1 vede, așadar cind
parcurge ca anonim un
spațiu oarecare.
ești
Bineînțeles.
nu
cinstit si nici nu comiți o
faptă de eroism, riscîndu-ti
chiar viata, doar pentru că
te vede cineva, ci fiindcă
așa te-ai structurat în vir
tutea factorilor ambianti :
indiferent de împrejurarea
pe care viata ti-o scoate în
cale, nimic nu te poate abate de la drumul drept !
Am ales, dintr-un noian de
evenimente rutiere, doar
cinci întîlnirl cotidiene cu

cinstea si eroismul, selectionindu-le într-adins din
domeniul circulației, pentru
că astfel, parcă si mai
pregnant, vedem „la lucru"
calitățile etice ale oameni
lor. în condiții aparent
..neobligatorii".
deosebite
de cele exercitate într-o
întreprindere, ne un șan
tier sau pe ogor, unde ești
cunoscut, văzut. îndatorat
să păzești si să salvezi avutul obștesc pe care-1 ai
în grijă, să-ți ajuți tova
rășul de muncă aflat în
impas. Pe sosea însă, sau
ne stradă, o îndatorire sa
cră. nescrisă, acționează de
fiecare dată : omenia.
Cinstea și eroismul sînt
brațele viguroase ale acelu
iași trup.

lerează. oprește în dreptul
autoturismului care arde
intens, sare din cabină și.
fără să mai stea pe gînduri, se repede într-acolo :
înăuntru sînt patru oameni
răniți, blocati. sortiti pieirii. I. Z. sfidează perico
lul. explozia care se poa
te produce din clipă în cli
pă. sparge geamurile, de
blochează ușile si. cu ma-

Datoria de om

xlmă atentie si grabă tot
odată. îi trage ne răniți din
infernul In care au plonjat
cu cîteva minute mai îna
inte. Tot el îi cară pînă la
autocamion, pornește moto
rul si demarează cu faru
rile aprinse, semnalizînd
încetinește
urgenta ; nu
decît atunci cînd vede
clădirea spitalului. în Ba
cău. Oare i-a salvat. într-adevăr, de la moarte ?
O moarte cumplită. In flă
cări...
— Ce-am simtit cînd am
aflat că au scăpat toți pa
tru 7 M-am înveselit ! îmi
făcusem datoria de om...
Nu. nu am stat să soco
tesc atunci că-mi pun pie
lea la bătaie, nu m-am gîndit decît să fac, să fac...
Si-am făcut-o.

Un autoturism „Dacia
1 300“ rulează cu mare vi
teză _ne_ ___
raza _______
comunei
Nicolae Bălcescu din județul
Bacău. Cel de la volan nu
tine seamă de oboseala
care, cînd sl cînd. li în
cearcă rezistenta, nici de
limitarea de viteză, obli
gatorie. Pleoapele-s ca de
plumb : o clipă, o singură
clipă s-au lăsat, grele, pes
te globii oculari. Mașina
pornește lateral spre stînga si. cu forță, intră într-un conac de ne margi
nea soselei. se răstoarnă si
ia foc. Pare o tortă.
De locul accidentului se
apropie loan Zota. conducînd un autocamion al Au
tobazei I.T.A^-Bacău. Acce-

anchetă
socială
de Mihai STOIAN

Omenia n-are preț

De astă-dată nu-i vorba
de un accident, ci de o
„simplă" pană. Dar șoferul
amator de pe autoturismul
imobilizat nu se pricepe să
înlăture defecțiunea. întîi
a căutat să se descurce
singur. De urmă a făcut
semne mașinilor, destul de
rare, care trec pe șosea,
însă nimeni n-a oprit.
După trei ore s-a dat bă
tut. Stă. cu canul în pal
me si coatele rezemate în
genunchi, pe un pietroi...
Dinspre București se anropie. la volanul autove
hiculului pe care-1 condu
ce. Gheorghe
Bejenariu
de la întreprinderea jude
țeană de transporturi loca
le Vrancea. Nu mai are
mult pînă acasă si. pentru
el. fiecare întoarcere e un
prilej de mulțumire. Șofe
rul amator aude motorul
mașinii care vine. însă, re
semnat. nu mai găsește de
cuviință să facă vreun
semn. rămîne nemișcat.
Dar G. B. surprinde „sce
na" dintr-o singură privi
re. semnalizează oprirea si
vine către autoturism. La
fel de ager se dovedește si
cînd trebuie să descopere
defecțiunea : la sistemul de
frînare ! începe reparația
fără prea multă vorbă ; la
un moment dat. spre sur
prinderea șoferului amator,
îsi scoate cureaua de la
pantaloni si. cu briceagul,
taie o bucată din ea. de
care are neapărată nevoie
pentru a confecționa ne

loc o garnitură. Se urcă apoi la volanul autoturismu
lui!. îi încearcă frînele. nu
vrea să-1 lase ne celălalt să
plece din nou la drum, fără
să fie absolut încredințat că
totul e în regulă. Este I Cei
doi îsi string mîinile. șofe
rul amator vrea să-i plă
tească profesionistului „oboseala". plus crîmneiul de
curea sacrificat...
— De ce n-am primit
măcar cit face cureaua tă
iată ? Mă simt mai bogat
asa. Omenia n-are preț I
Gîndind la dreptate...

E noapte. Ora 23,15. Bu
zău. Străzile sînt liniștite,
putini trecători. Pe Aleea
Industriilor, un autoturism
se comportă cam ciudat, nu
poate tine, vizibil, linia
dreaptă : conducătorul său
vine de la „un pahar de
vorbă" si se grăbește să ajungă cît mai curînd aca
să. pentru a nu fi (știe el
de ce I) prins într-o ase
menea stare. Privirea-1 cînd
si cînd împăienjenită... Pe
trecerea de pietoni din
dreptul întreprinderii de
polimeri nici gînd să acorde prioritatea cuveni
tă celor doi oameni care
tocmai traversează, corect,
strada : îi lovește în plin
si. trezit de spaimă, acce
lerează. dispare după primul colt...
Victimele sînt de urgentă transportate la spital.

(Continuare in pag. a IV-a)
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1N AGRICULTURĂ ACUM TOATE LUCRĂRILE SÎNT URGENTE ȘI IMPORTANTE
de aceea se cere pretutindeni participare largă, operativitate maximă, întrajutorarea unităților
OBLIGAȚIE LEGALĂ $1 ÎNDATORIRE PATRIOTICA

- o preocupare de zi cu zi a tuturor unităților agricole, a consiliilor populare

Ce arată cîntarul bazelor de recepție din șapte județe
Cantitățile de porumb recoltate
snoresc de la o zi la alta. Aceasta
ar trebui să ducă nemijlocit si la
creșterea livrărilor la fondul de stat
si la fabricile de nutrețuri combi
nate. Pentru că. așa cum se știe, este
o îndatorire legală si oatriotică a
cooperativelor agricole să asigure li
vrarea fără intirziere a cantităților
de cereale contractate. Din cifrele
cuprinse in tabelul
alăturat se
observă insă că între cantitățile de
porumb transportate din cimp de
coonerativele agricole din 7 județe și
cele livrate efectiv la fondul de stat
si F.N.C. sînt mari diferențe. Rezul
tă. așadar, că mari cantităti de po
rumb au fost depozitate — proba
bil — in incintele unităților agrico
le. Unele explicații există. Astfel, la
începutul campaniei de recoltare stiuletii aveau o umiditate mai mare si
a fost nevoie să fie așezați la us
cat. De asemenea, nu .s-au asigurat
suficiente mijloace de transport. Dar
aceste situații nu pot explica de ce
in unele județe — Dolj. Olt. Teleor
man. Giurgiu si Buzău, de exem
plu — cooperativele agricole nu au
livrat pentru fondul de stat si F.N.C.

Județul

Cantitatea
trans
portată din totalul
porumbului recoltat
(în procente)

Livrările la fondul
de stat și F.N.C.
față de cantitatea
transportată
(în procente)

94
91
93
91
94
87
98

40
45
55
49
52
65
44

Dolj
Olt
Teleorman
Giurgiu
Tulcea
Brăila
Buzău
nici jumătate din cantitățile de po
rumb transportate. Iată de ce. pa
ralel cu eforturile care se fac pen
tru încheierea recoltării oină la 1
noiembrie, in fiecare unitate agrico
lă trebuie să se acționeze energic

pentru intensificarea transportului si
livrarea ritmică a cantităților prevă
zute la fondul de stat si F.N.C. Este
o îndatorire si obligație de mare răs
pundere a producătorilor agricoli, a
intregii tărănimi.

SĂ SE PUNĂ CAPĂI GRABNIC SI CU IURTĂ SEUEflilAIEA
IMUSMEI IA TRANSPORT RECOITEI!
Pe adresa autobazelor Colentina și Titan

A fost trimis ca să
De ce jumătate din mașini se „defectează" aibă de unde veni
tn ce condiții este transportat
uneori porumbul la baza
chiar simbăta și lunea?
de recepție
Pentru stringerea întregii producții
de porumb de pe cele 93 000 ha pină
la data de 1 noiembrie a.c.. in uni
tățile agricole de stat și cooperatiste
din județul Ialomița s-au luat măsuri
pentru creșterea ritmului zilnic prin
folosirea eficientă a combinelor de
recoltat mecanic și mobilizarea tutu
ror forțelor umane de la sate la cu
lesul manual.
Pină la 22 octombrie au fost recol
tate 57 000 ha — un avans impor
tant avind unitățile I.A.S. Dacă pină
la sfîrșitul săptăminii trecute ritmul
recoltării porumbului in cooperativele
agricole era de 1 500 ha pe zi. de la
20 octombrie s-a ajuns la 2 300 ha și
6e apreciază că prin angrenarea de
noi forțe la 26 octombrie viteza zil
nică va fi de 3 000 ha. In acest ritm,
întreaga recoltă va putea fi strînsă
din lanuri, dar problema ce se ridică
in aceste zile este corelarea culesu
lui cu transportul, la ora actuală fiind
depozitate in cimp in grămezi mari,
pe pat de coceni și paie, cu paza asi
gurată, aproape 25 000 tone. Această
cantitate putea fi și ea depozitată in
hambare dacă timpul afectat încăr
cării. descărcării și transportului era
scurtat.
La C.A.P. Sinești, din cele 1 220 ha
au fost culese 860 ha și zi de zi rit
mul recoltării crește. Și in cooperati
vele Movilita. Roșiori și Drăgoești
munca este bine organizată, dar
transportul, efectuat doar cu mijloace
proprii, nu poate face față acestui
ritm. Tovarășul Dumitru Rădoi, pre
ședintele consiliului unic Sinești. din
care fac parte
patru cooperative,
ne relata faptul că deși s-a încheiat
contract cu Autobaza Colentina pen
tru o capacitate de 120 tone zilnic nu
li se trimit nici jumătate din aceste
capacități. Tn zadar se dau telefoane,
economistul consiliului se duce la
București la șeful autobazei cu ru
găminți peste rugăminți, nimic nu se
schimbă.

Mari greutăți creează transportul
recoltării și depozitării porumbului
in hambare și celor 7 cooperative
agricole din consiliul Horia. unde co
loana Autobazei Titan lucrează după
bunul său plac, șoferii refuzind pur
și simplu să se prezinte la beneficia
rii stabiliți.’Iată ce ne-a declarat to
varășul Gheorghe Vasile, președintele
C.A.P. Horia : „Cind au venit la noi
cu autocamioanele solicitate. . șoferii
de la Autobaza Titan ne-au cerut să
le confirmăm ore și curse în plus, lu
cru cu care n-am fost de acord. Ce s-a
intimplat ? Nici un camion n-a mai
venit să transporte porumbul de
aproape trei săptămini.
La cooperativele din Sălcioara și
Rași, tot din consiliul Horia, au fost
repartizate 5 și respectiv 6 autoca
mioane cu remorci, dar conducătorii
auto nu vor să efectueze mai mult de
2 curse, deși sint echipe care încarcă
și descarcă intr-un ritm rapid. La
lipsa de responsabilitate se adaugă
refuzul de a folosi remorcile, iar lu
nea și simbăta, ca prin farmec, jumă
tate din aceste mijloace de transport
se defectează. In după-amiaza zilei de
21 octombrie, cele 5 autocamioane de
la Autobaza Titan, aflate la C.A.P.
Sălcioara, nu au mai mers la încăr
cat, cu toate că aproape 100 de coope
ratori îi așteptau în cimp cu tîrnele
pline de știuleți.
Considerăm că faptele semnalate, și
nu singurele, ar trebui să constituie
un serios semnal de alarmă pentru
conducerea Autobazelor Colentina și
Titan, care au datoria să asigure con
trolul și îndrumarea celor două co
loane din consiliile ifnice agroindus
triale de stat și cooperatiste Sinești
și Horia. unde recoltatul porumbu
lui se desfășoară cu mari greutăți din
cauza indisciplinei care există la
transportul recoltei.

Pe ansamblul județului Vrancea
recoltarea se apropie de 85 la sută,
dar livrările la fondul de stat și
F.N.C. se situează cu mai bine de 10
procente sub nivelul culesului.
La una din bazele de recepție am
consemnat intre orele 14 și 15 citeva
opinii care explicăi desigur nu in în
tregime. răminerile in urmă la trans
portul recoltei. „Sînt la al doilea
transport cu autocamionul, care are
o capacitate de 4.5 tone ; pină in
seară poate mai fac un drum. Trans
port de la C.A.P. Milcovul, cale de
15 km. pină la baza de recepție. Aș
putea transporta mai mult, dar sînt
puțini oameni la încărcat"
(Dumi
tru Constantin — șofer). „Sint la pri
ma cursă, cu peste 7 tone de porumb.
La C.A.P. Gologanu se incarcă greu“
(Neculai Boubătrin — șofer). „Acum,
ce să fac, să bat calea întoarsă cu
5.6 tone de boabe ? Văd și eu că
boabele sint stricate, putrezite, dar
așa mi-a zis economista fermei 3
Petrești, de la I.A.S. Focșani, să duc
așa. și dacă baza primește, să-i fie
de bine, dacă nu să-l aduc înapoi**
(Ion Dediu, tractorist). Nu intimplător am consemnat ultima opinie. In
unele locuri se neglijează problemele
calității producției, se aduce uneori
în bazele de recepție porumb nepre
firat. cu multe impurități, care în
greunează activitatea de preluare
și depozitare. La una din bazele de
recepție am intilnit pe o pistă canti
tăți de porumb „depozitate" provi
zoriu de unitățile agricole in vede
rea uscării, pe parcursul a cîtorva
zile, unitățile avind obligația să tri
mită oameni pentru aerisirea grăme
zilor și pentru a aduce apoi porum
bul pe cîntar. Dar cooperativele agri
cole Golești. Vînători. Asociația viti
colă Jariștea. I.A.S. Focșani au „ui
tat" de tonele de porumb lăsate sub
cerul liber.

Mlhal VIȘOIU

Dan DRAGULESCU
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încarcă... de parcă numără știuleții
In județul Tttlcea. in aceste zile,
forțele umane și mecanice din agri
cultură sint concentrate in special la
recoltarea și transportul porumbului.
Ritmul la recoltare s-a intensifioat
mult. Pină miercuri seara au fost
recoltate 48 341 hectare, ceea ce re
prezintă 69 la sută din suprafața cul
tivată. In cimp însă mai sint mari
cantităti de porumb depozitate sub
cerul liber.
In consiliul unic Mihail Kogălniceanu. din cele 6 176 hectare cultivate
cu porumb mai sint de recoltat aproximativ 2 600 hectare. La coope
rativele agricole de producție Mihail
Kogălniceanu. Lăstuni. Cataloi. Telița se culeg ultimele hectare de po
rumb. Suprafețe mai mari de recol
tat au rămas insă la I.A.S. Mihail
Kogălniceanu — 1 340 hectare și
C.A.P. Frecătei — 480 hectare. Aici
au fost concentrate toate combinele
din consiliu și însemnate forțe uma
ne. „In maximum cinci zile de lucru
— ne spunea Gheorghe Sadica, inginer-șef al consiliului unic Mihail
Kogălniceanu — incheiem recoltarea
porumbului. Mai sint insă mii de
tone de porumb în cimp“. Intr-ade
văr, la I.A.S. există depozitate in
cimp aproape 3 000 tone porumb, iar
la cele cinci cooperative agricole de
producție din acest consiliu există
depozitate sub cerul liber cantităti
cuprinse intre 1 000 și 3 000 tone la
fiecare unitate. Pentru a urgenta
transportul porumbului, după înche
ierea semănatului. 30 de tractoare cu
remorci au fost trimise la transport.
Cu toate acestea, transportul se face
destul de lent. La I.A.S.. zilnic, se
transportă aproximativ 300 tone cu
cele peste 200 tone capacitate de
transport. Iar la C.A.P. Cataloi. cu
10 mijloace de transport, miercuri. 21
octombrie, s-au transportat la dis

tantă de 10 km doar 150 tone. Toate
acestea demonstrează că activitatea
de transport și preluare nu este bine
organizată. Iată citeva exemple in
acest sens. In baza de recepție Ca
taloi, joi, 22 octombrie, activitatea a
început abia la oră 8. Cinci mijloace
de transport au așteptat in bază să
fie descăroate de la ora 6 la 9. In
această bază, descărcatul durează o
oră, iar în orele de virf aproape două
ore. Dealtfel la baza de recepție Ca
taloi se primesc, zilnic, doar 250—300
tone porumb. Mai puțin de jumătate
decit este planificat. In cimp. la
C.A.P. Cataloi. un autocamion de 6.5
tone era încărcat intr-o oră si jumă
tate. fiindcă lucrau la această opera

ție doar cinci oameni. în unitățile din
acest consiliu, cu toate că oamenii
sint foarte multi în cimp, la încărcat
lucrează doar cițiva. în condițiile
cind zeci de tone trebuie să fie în
cărcate de cițiva oameni care oricit
de repede ar lucra ai impresia că
numără știuleții, se ințelege că trans
portul intirzie foarte mult. La toate
acestea se mai adaugă si orele pier
dute de șoferii de la I.T.A., cu dru
murile făcute la Tulcea. pentru a alimentia autocamioanele cu motorină
și pentru primirea foilor de parcurs.

Neculai AM1HULESE1
corespondentul
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La fabrica de zahăr din Corcbia, județul Olt, sfecla descărcată repede din
mijloacele de transport ajunge, în scurtă vreme, în instalațiile de prelucrare
Foto : N. Ciorei

CULTURILE PENTRU
„Tot pățitu-i priceput" - spune
proverbul. Unii au pățit-o rău. MASA VERDE DE PRIMĂVARĂ
dar n-au învățat nimic
0 importantă rezervă de furaje
Dintr-o discuție cu inginerul M. treacăt fie zis, mai mult stau decit
Barticel, director adjunct la direcția lucrează, pentru simplul motiv că lip
agricolă, am reținut că in județul sește un tractor greu care să facă
Bacău cantitățile de fînuri asigurate tasarea furajelor.. Este oare atit de
pentru acest an reprezintă doar 70 la greu de obținut un asemenea tractor?
sută din necesar și ca atare ele tre Sediul S.M.A. Traian se află chiar
buie inlocuite cu cantități supli vizavi de sectorul zootehnic al coo
mentare de furaje suculente și gro perativei agricole. Dar tractorul se
siere. Ce se întreprinde la ora ac incăpăținează și nu vrea să vină sin
tuală in unitățile crescătoare de ani gur. De altminteri, liniștea nefireas
male pentru a se asigura aceste fu că de la cooperativa agricolă face
raje? Din datele statistice rezultă că casă bună cu automulțumirea de. la
în cooperativele agricole au fost în- comitetul comunal de partid. Tova
silozate pină acum 135 652 tone de rășul D. Vătămanu. secretarul co
furaje. Din acestea insă, circa 13 000 mitetului, părea mulțumit: de faptul
de tone au și fost de acum consuma că cooperativa dispune la ora ac
te. Așadar, au rămas in stoc, pentru tuală de o cantitate mai mare de
iarnă. 122 346 tone, adică mai puțin furaje decit cea din anul trecut, dar
de jumătate din cantitatea prevăzută tot el afirma că
în iarna trecută
pentru a fi insilozată. Sint unități, ca vacile au primit rații de întreținere
cele din Tătărăști, Letea Veche. Pa- și nu de producție, cum ar fi trebuit.
rava, unde bunii
Urmarea: de la
________________
gospodari au adu
începutul anului și
nat cu grijă tot ce
pină acum s-a
cimpul le oferă :
realizat o produc
coceni, ierburi, co
ție de lapte de
lete și frunze de
numai 700 de litri
sfeclă, vrejuri din
pe cap de vacă
grădinile de legu
furajată si nu se
me etc. și le-au
prevăd perspecti
insilozat în ames
ve ca pină la fi
tec cu tăitei de
nele anului să
sfeclă sau tescovi
se obțină în total
nă. La asocia
mai mult de 1000
ția intercooperade litri pe fiecare
tistă pentru creș
vacă, așa cum s-a
terea vacilor cu
obținut și in anul
lapte Mărgineni, bunăoară. 8 trac- trecut. Atit conducerea unității, cit
toare cu cite 2 remorci cară din și tovarășii de la comitetul comunal
zori Si pină seara de pe cimp de partid motivau că nu au timp să
coceni, sfeclă furajeră, colete și stingă furajele pentru că volumul de
frunze etc. O echipă de oameni lucru din celelalte sectoare este mult
condusă de brigadierul Lică Petrea, prea mare. Dar animalele ale cui sînt?
înzestrată cu utilajele necesare —
Slabă preocupare pentru stringerea
combine de tocat, mori pentru măci și depozitarea furajelor există și în
nat — insilozează furajele. Inginerul cooperativele agricole din Negri,
Marin Slăvescu. directorul unității, Cașin, Oncești, Coțofănești, Filipeni,
ne spunea că au fost insilozate Scorțeni. Plopana. La Cașin. de pildă,
aproape 5 000 de tone de furaje și că cantitatea de furaje insilozată repre
acțiunea continuă pină cind se vor zintă doar 5 la sută din necesar. Iar
asigura cite cel puțin 10 tone de fu la Oncești, din cele 3 100 de tone pla
raje pentru fiecare vacă. Se insilo nificate au fost realizațg doar 390 de
zează ciocălăi.
se face fin pentrii tone. Sint cooperative ' agricole, ca
viței, din otavă. In furajerii stau cele din Podu Turcului, Ardeoani,
rinduite gospodărește peste 1 000 de Odobești, unde nu s-a insilozat piflă
tone finuri și paie.
la această dată nici un gram de fu
Se muncește intens la asigurarea raje. Oare conducerile acestor co
furajelor și in fermele I.A.S. Traian,
______ mune n-au învățat nimic din expe
Sascut, Bacău, ca și in cooperativele riența tristă a anului trecut, cind au
agricole din Răcăciuni, Parincea, Un fost nevoite să cumpere furaje pe
gureni, Nicolae Bălcescu. Dar in bani grei de la mari distante pentru
vreme ce unii nu prididesc cu strîn- a salva arfimalele? Peste tot. in fie
sul, alții amină ijără motive această care comună cimpul este plin de
treabă pentru mai tirziu. La coope ierburi, coceni, colete și frunze de
rativa agricolă din comuna Traian, de sfeclă etc. în multe locuri mai este
exemplu, care crește peste 1 900 de de cosit otava de trifoi, lucerna și
bovine, au fost insilozate doar 1 400 finețe naturale. Sint furaje bune, ca
tone de furaje, din cele peste 7 000 aurul, care trebuie adunate fir cu fir
tone planificate. Au strins oare gos • pentru a asigura hrana animalelor pe
podarii de aici tot ceea ce le oferă timp de iarnă. Este, datoria organelor
cimpul? Nicidecum. De exemplu, in județene de specialitate, a comitete
valea
Șiretului. 40 de hectare de lor comunale de partid să ia măsuri
otavă așteaptă să intre cosașii în ea. hotărite pentru ca, odată cu stringe
Există mari cantități de coceni, frun rea recoltei, să se adune de pe. cimp
ze și colete de sfeclă, tescovina de la tot ceea ce poate constitui furaje,
uzina 'de vinificație . din comună și asigurindu-se astfel cantitățile nece
alte resurse. Inginerul-șef Nicolae sare pentru iarnă. Orice zi întîrziere
Păun ne spunea că dacă ar avea
mijloace mecanice de transport ar nu poate duce decit la pierderi atit
putea realiza în scurtă vreme cel de furaje, cit și de producții.
puțin 3 000 de tone de furaje insilo
Gheorqhe BALTA
zate. Dar unitatea are la dispoziție
corespondentul „Scînteii
trei combine pentru siloz, care, in

Cu ce vor hrăni ani
malele
cooperatorii
din unitățile băcăuane
mult rămase în urmă
la stringerea și de
pozitarea furajelor ?

care poate fi valorificată și acum, respecting insă cu
cea mai mare strictețe citeva norme tehnice obligatorii
în această toamnă s-au însămințat
417 000 hectare cu culturi furajere
pentru masă verde, care urmează să
fie utilizate în hrana animatelor in
cursul primăverii viitoare. Este vorba
de ceea ce denumesc specialiștii
„masa verde de aprilie", care asigură
pășunatul timpuriu al animatelor,
înainte de a se putea intra pe pășunile
naturale sau cultivate. O parte din
aceste culturi — lolium multiflorum,
rapiță. orz și secară pentru masa
verde — urmează- să fie cosite și
insilozate sau conservate sub formă
de fin, constituind resurse prețioase
pentru hrana ani
matelor in cursul
verii sau iernii
următoare.
în această toam
nă. datorită con
dițiilor climatice
favorabile, răpită
și loliumul s-au
dezvoltat viguros
în majoritatea zo
nelor tării. Cultu
rile de lolium. insămințate la în
ceputul perioadei
optime, s-au dez
voltat puternic și au înfrățit, ceea ce
oferă posibilitatea obținerii unei pro
ducții bune in 1982. Dezvoltarea vi
guroasă, cu mult peste media realiza
tă in aceeași perioadă din anii prece
dență numărul mare de lăstari înalți
poate prezenta și un aspect negativ. în
eventualitatea unor căderi mari de
zăpadă, lăstarii înalți pot fi afectați
de mucegaiuri, ceea ce duce la pier
derea lor. Desigur, există soluții
recomandate de cercetătorii de la
I.C.C.P.T.-Fundulea și din stațiuni de
cercetări. agricole, opinii ale. specia
liștilor organelor agricole și 4in uni
tăți de care e. bine să se ..țină seama.
Astfel, pentru a evita pagubele, se
impune cosirea plantelor de lolium,
cel mai tirziu pină in jurul datei de
3 noiembrie pentru a lăsa timp sufi
cient de regenerare a culturii. Este
important ca această lucrare să se
efectueze cu grijă, sub supravegherea
directă a specialiștilor, urmărindu-se
să nu se taie plantele la o înălțime
mai mică de 6—7 cm de la nivelul
solului și nici mai mare de 9—10 cm.
în acest scop este necesar să fie re
glate corespunzător utilajele folosite
— cositori, vindrovere, combine au
topropulsate. Pentru recoltarea masei
verzi de pe suprafețele mici, cu sol
afinat, este necesară organizarea
echipelor de cosași. în acest mod.

pină la intrarea in iarnă, plantele vor
forma lăstari cu o bună rezistență
la intemperii. Pentru a se evita dis
trugerea prin smulgere sau călcare1
excesivă nu este indicată acum pășu-'
narea culturilor pentru masă verde.
Suprafețe însemnate au fost însămințate cu rapiță furajeră. Și la
această cultură condițiile au fost
deosebit de favorabile unei dezvoltări
viguroase. Este însă necesar să se
tină seama de cerințele diferitelor so
iuri de răpită furajeră, de gradul de
dezvoltare al fiecărei culturi pentru
a se stabili măsuri diferențiate in
vederea
întreți
nerii și utilizării
acestora.
Astfel,
soiul Perko. care
ocupă
suprafețe
însemnate, atunci
cind plantele sînt
dezvoltate puter
nic și au lăstari
înalți de peste
20—25 cm. este in
dicat să se coseas
că in următoarele
6—8 zile. La aceas
tă cultură. înălți
mea de tăiere a
plantelor nu trebuie să coboare sub
9—10 cm. Cositul de timpuriu favori
zează creșterea normală a lăstarilor
noi, care au un potențial de rezisten
tă bun la temperaturile scăzute. De
menționat că. atunci cind înălțimea
plantelor este mai mică de 15 cm,
cosirea rapiței nu este necesară. în
cazul soiului Lovrin 609. care are o
lăstărire insuficientă, cosirea este in
dicată numai atunci cind plantele au
înălțimea de peste 35—40 cm și au
început să înflorească. Și in acest caz
trebuie respectate normele stabilite : <
masa de tăiere a cositorilor și combi
nelor să nu coboare sub 11—12 cm i
de la nivelul solului, pentru a nu
vătăma lăstarii.
Tinînd seama că în numeroase
întreprinderi agricole de stat și
cooperative agricole o parte din
plantele pentru masă verde au fost
introduse în cultură mai recent, este
necesar ca specialiștii să examineze
starea lor de dezvoltare și să decidă
la fata locului ce trebuie să se facă
pentru a asigura dezvoltarea lor
normală, pentru a obține recolte
sporite de masă verde în primăvara
anului viitor.

® Ce culturi pot fi
cosite acum
• La ce înălțime și
pînă la ce dată se
poate face cositul

C. BORDEIANU

în silozuri - tot ce

poate fi insilozat!
Ca în fiecare an, și în acesta coo
peratorii din Luna, județul CLUJ, au
pus un accent deosebit pe asigura
rea bazei furajere. Șirele cu finuri
așezate ordonat, in jurul fermelor de
animale, cintărite și etichetate sint
o mărturie a acestei preocupări. Cel
mai mare accent se pune pe asigu
rarea furajelor insilozate. Pină in
prezent, in loc de 2 970 tone de siloz
s-au realizat 4 700 de tone, în care au
fost incorporate porumbul-siloz, coletele de sfeclă, cocenii de porumb
în amestec cu tăiței sau borhot, ver
dețuri de pe miriști și alte surse. Se
lucrează și acum zi și noapte cu două
mașini CSU aprovizionate de 6 trac
toare cu remorci și un tractor pentru
tasat. Tovarășul Gavrilă Olteanu,
președintele cooperativei, ne spune că
ceea ce s-a făcut pină in prezent și
se face în continuare asigură între
gul necesar de furaje de calitate su
perioară pentru consum pe întregul
sezon de stabulație. Aceasta ne aju
tă — spune el — să ne realizăm
efectivele din producție proprie, să
îndeplinim și să depășim sarcinile de
contractare la lapte și carne.
Sint insă în județul Cluj unități
care an de an au apelat la credite
pentru completarea necesarului de
furaje. Unele din ele fac acum efor
turi pentru valorificarea tuturor re
surselor ce pot fi insilozate, pentru
a evita să mai cumpere și in acest
an. Printre acestea se numără și coo
perativa agricolă de producție din
Turea, care anul trecut a cumpărat
40 de tone de furaje. Acum se lu
crează intens la însilozarea a 400 tone
porumb-siloz, 200 tone coceni de po
rumb cu borhot. în același scop este
valorificată și miriștea cu trifoi și
alte surse vegetale. Inginerul-șef Mi
hai Sirknyer ne asigură că în acest an se va asigura întregul ne
cesar de furaje, ceea ce va permite
menținerea în tot timpul iernii a unei
producții ridicate de lapte și o stare
fiziologică bună a animalelor.
Intrind pe raza cooperativelor a-

gricole Maia, Oșorhel și Bobîlna ne
atrage atenția numărul mare de că
pițe de fin aflate încă pe cimp. Con
ducerile unităților afirmă că aceste
căpițe sînt din a doua goasă și că
n-a fost timp pentru transportul lor
la fermele de animale. In același
timp însă, deși toate cele trei unități
sint pe sfirșite cu recoltatul porum
bului, cocenii nu au fost tăiați și
transportați
in vederea însilozării.
Mașinile de tocat stăteau, nu aveau
ce lucra, deci activitatea de insilozare stagna, deși răminerile în urmă
sint evidente. La C.A.P. Maia se insilozase numai 1 350 de tone din cele
3 600, la C.A.P. Oșorhel 430 de tone
din 1 650, iar la C.A.P. Bbbilna 1 100
tone față de 1 800 tone. Am luat notă
de cele spuse
de inginerul-șef al
cooperativei agricole din Bobilna,
Dionisie
Oros, că în zilele urmă
toare întreaga cantitate de coceni va
fi recoltată, transportată cu atelaje
și insilozată in amestec cu borhot.
De asemenea, am consemnat faptul
că in vara aceasta aici au fost reali
zate 150 tone de frunzare, un'valoros
furaj in hrana oilor. Asta înseamnă
o economie de furaje m folosul bo
vinelor. In schimb, celelalte două
unități amintite mai sus prevăd de
pe acum deficite de furaje, care de
fapt ar fi putut fi evitate dacă s-ar
fi utilizat toate resursele de fînuri,
grosiere și mai ales nutrețuri care
se pretează la însilozări.
în județul Cluj, pină la data de 20
octombrie s-au insilozat 309 115 tone
furaje față de 522 000 tone cit se
prevăzuse, adică aproape 60 la sută,
Sint consilii unice agroindustriale,
ca cele din Iclod, Mociu, Huedin,
avansate in acțiunea de însilozare,
dar și altele, cum ar fi cel din Cășeiu, care se află sub media pe ju
deț. Resurse de însilozare
există,
trebuie insă repede folosite.

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

Dacă s-ar „molipsi" și alte unități...
întreprinderea agricolă de stat Mînăstirea, județul Călărași, a insilo
zat mari cantități de furaje, iar această lucrare continuă cu intensi
tate. lată un exemplu de la care ar trebui să se „molipsească" și alte
unități agricole. Spunem aceasta intrucit, așa cum arătam în ziarul
nostru de ieri, pe ansamblul județului au fost insilozate mai puțin
de jumătate din cantitățile prevăzute
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MESAJE DE PUTERNICĂ ADEZIUNE Șl ANGAJARE FERMĂ A TUTUROR
CETĂȚENILOR ȚĂRII PENTRU ÎNFĂPTUIREA MĂSURILOR DE ÎNTĂRIRE
_ _ _ _ _ A AUTOCONDUCERII Șl AUTOAPROVIZIONĂRII TERITORIALE
Telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceausescu
Asemenea întregii țări, oamenii
muncii din așezarea trotușeană a pe
trochimiei românești au primit cu viu
interes și satisfacție măsurile recente
privitoare la întărirea autoconducerii
și autoaprovizionării teritoriale a
populației față de care își exprimă
adeziunea și aprobarea deplină — se
arată în telegrama trimisă de Comi
telui municipal Gheorghe GheorghiuDej al P.C.R.
Vedem in aceste documente reflec
tarea grijii partidului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu. pentru
condițiile de viață ale oamenilor mun
cii, preocuparea pentru îmbunătă
țirea continuă a acestor condiții, pe
bazele sănătoase ale dezvoltării eco
nomiei naționale și in conformitate
cu principiile fundamentale ale socie
tății noastre, principiile eticii si echi
tății socialiste.

Locuitorii comunei Bralca, județul
Bihor, întruniți în adunare cetățe
nească, își exprimă printr-o telegra
mă deplina adeziune față de măsu
rile de mare importanță prevăzute
de recentul decret privind intărirea
autoconducerii și autoaprovizionării
teritoriale, manifestîndu-și încrederea
în justețea acestor reglementări care
ne îndeamnă a fi mai buni gospodari
în folosul bunăstării noastre. Ne an
gajăm să facem din comuna noastră
o puternică bază de aprovizionare cu
produse agroalimentare, preocupîndu-ne stăruitor de folosirea integrală
și eficientă a pămîntului in scopul
creșterii continue a producției de ce
reale și altor produse vegetale și
animale.
Exprimindu-ne adeziunea depli
nă fată de reglementările adoptate,
ne luăm angajamentul de a trans
forma comuna intr-o
puternică
bază de aprovizionare cu produse
agroalimentare și a ne consacra
eforturile îndeplinirii integrale a pla
nului de producție, ca și punerii in
valoare a tuturor resurselor de pro
ducție ale gospodăriilor cetățenilor,
se subliniază in telegrama locuitori
lor din comuna Bucecea, județul Bo
toșani.
Luînd cunoștință de conținutul re
centului Decret al Consiliului de Stat,
privind intărirea autoconducerii și
autoaprovizionării teritoriale, comu
niștii și toți oamenii muncii din
comuna Livezile, județul Alba, ne
exprimăm deplinul acord fată de jus
tețea acestor prevederi care relevă
grija partidului, personal a dumnea
voastră. stimate tovarășe secretar ge
neral, pentru îmbunătățirea continuă
a condițiilor de viată ale oamenilor
muncii, potrivit principiilor eticii și
echității socialiste.
Sintem ferm hotăriți ca sub con
ducerea și îndrumarea comitetului
comunal de partid și a consiliului
popular comunal să ne aducem de
plina și entuziasta contribuție la tra
ducerea in viață a acestor măsuri.
Ca o expresie a acestei hotărîri se
înscrie acțiunea de livrare in aceste
zile, de către noi, a unor cantități
sporite de produse, achizlționindu-se
prin cooperativa de consum 8 000 kg
cartofi, 5 000 kg sfeclă de zahăr. 450
kg carne de pasăre, 500 kg fasole și
ceste 1 200 ouă.
Ne exprimăm totala adeziune față
de prevederile Decretului Consiliului
de Stat privind intărirea autocondu
cerii și autoaprovizionării teritoriale,
precum și asigurarea aprovizionării in
bune condiții a populației cu piine,
făină și mălai, văzind in aceasta o
continuare firească a măsurilor luate
în ultima vreme pentru combaterea
tendințelor de speculă și supraaprovizionare — se arată in telegrama tri
misă de oamenii muncii de la între
prinderea de țevi din municipiul
Rninan.
Conștienți de faptul că aplicarea
consecventă a acestor reglementări va
avea profunde efecte pozitive asupra
traiului de zi cu zi al tuturor catego
riilor de oameni ai muncii, ne expri
măm întreaga noastră recunoștință
față de tot ce faceți pentru noi. mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
și vă asigurăm că nu vom precupeți
nici un efort pentru transpunerea in
viață a politicii promovate de parti
dul nostru.

In telegrama adresată de Comitetul
comunal de partid Ilva Mică, județul
Bistrița-Năsăud, se exprimă hotărirea
fermă de a traduce în viață măsurile
stabilite prin noile reglementări, pre
cum și angajamentul de a-si înde
plini sarcinile ce le revin privind
creșterea efectivelor de animale prin
folosirea judicioasă a pășunilor co
munale și fertilizarea solului în con?
diții mult superioare anilor precedenți.

Recentele decrete ale Consiliului
de Stat sint, fără îndoială, un în
demn la chibzuință, la
întărirea
preocupării pentru autoaprovizionare
și la sporirea producțiilor agricole —
se menționează in telegrama trimi
să de oamenii muncii de la S.M.A.
Bechet, județul Dolj. Vom acționa
cu perseverență pentru valorificarea
integrală și eficientă a pămîntului
în vederea obținerii unor producții
agricole sporite, conform obiective
lor fundamentale ale noii revoluții
agrare, pentru strîngerea la timp și
fără pierderi a recoltei din acest in.

în telegrama trimisă de Comitetul
orășenesc de partid Tîrgu Frumos,
județul Iași, se arată că oame
nii muncii din localitate, conștienți de
importanta prevederilor decretelor adoptate, se angajează să-și intensi
fice eforturile pentru sporirea pro
ducției agricole, asigurând cultivarea
tuturor suprafețelor de teren, utili
zarea rațională a forței de muncă în
scopul satisfacerii integrale, din pro
ducție proprie, a nevoilor locale de
consum și livrării de cantități spo
rite de produse agricole la fondul de
stat.
în telegrama adresată în numele
tuturor locuitorilor români și ma
ghiari din comuna Corbu, județul
Harghita, comitetul comunal de par
tid, după ce exprimă deplina satis
facție față de măsurile adoptate, dă
glas angajamentului acestora de a
participa și mai activ la satisfacerea
nevoilor de produse agroalimentare
la nivelul comunei și la constituirea
fondului centnalizat al statului, realizînd și depășind indicatorii de plan
la carne și lapte, valorificînd la ma
ximum posibilitățile de producție ale
fiecărei gospodării.
Ne manifestăm deplina aprobare
față de măsurile adoptate de condu
cerea partidului pentru îmbunătăți
rea aprovizionării populației — se
menționează în telegrama trimisă de
Comitetul comunal de partid Bezdead, județul Dîmbovița. Sintem hotărîți să acționăm cu perseverentă
pentru a asigura folosirea judicioasă
a suprafețelor agricole, sporirea su
prafețelor cultivate cu porumb și
cartofi, mărirea suprafeței arabile
prin noi desțeleniri, creșterea efec
tivelor de animale. îngrijindu-ne ca
fiecare gospodărie să posede animale
pentru asigurarea consumului pro
priu și livrarea surplusului către stat.

Intr-o altă telegramă se arată :
Cei peste 7 500 de oameni ai muncii
din cadrul întreprinderii mecanice
Timișoara — romani, germani, ma
ghiari, sîrbi și de alte naționalități,
ce trăiesc și muncesc înfrățiți pe
aceste meleaguri de vatră româ
nească. au primit, cu o deosebită
satisfacție Decretul Consiliului de
Stat privind întărirea autoconducerii
și autoaprovizionării teritoriale, o
nouă și elocventă preocupare a con
ducerii de partid și de stat, a dum
neavoastră personal, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.
pentru înfăptuirea programului de
ridicare continuă a nivelului de trai
al întregului popor, stabilit de Con
gresul al XII-lea al Partidului Co
munist Român.
Conștienți de obligațiile ce ne
revin, întregul colectiv al întreprin
derii mecanice Timișoara răspunde
cu un „Da“ muncitoresc noilor regle
mentări legislative, ale căror preve
deri le apreciem ca un act de echi
tate socială, de reală importantă eco
nomică și ne angajăm cu întreaga
noastră ființă pentru aplicarea fermă
a principiilor autoconducerii munci
torești și îndeplinirea exemplară a
sarcinilor de plan, a angajamentelor
asumate in Întrecerea socialistă în
anul 1981 și pe întregul cincinal,
pentru binele și prosperitatea patriei
noastre socialiste.
Participanții la adunarea cetățe
nească din comuna Sălătrucel, jude
țul Vilcea, și-au manifestat, prin te
legrama adresată conducerii de par
tid. deplina satisfacție pentru noile
reglementări, apreciind Că ele spo
resc și mai mult răspunderea fiecă
rei localități, a' fiecărui județ, pentru
aprovizionarea cetățenilor. Ne anga
jăm să nu ne precupețim eforturile
pentru a cultiva mai bine pămîntul,
a ridica valoarea producției de pe
fiecare palmă de pămint și a crește
mai multe animale, astfel incit să ne
asigurăm necesarul de produse agri
cole din resurse proprii și să livrăm,
totodată, cantități sporite la fondul
de stat, contribuind astfel la ridica
rea continuă a nivelului de trai al
poporului nostru.

într-un glas cu întregul nostru
popor, comuniștii, toți cetățenii co
munei Vînători din județul Galați,
participant! cu însuflețire la adu
narea populară organizată în comuna
noastră, ne manifestăm deplina ade
ziune și aprobare fată de prevederile
recentelor decrete ale Consiliului de
Stat.
Vom produce 2 000 tone grîu, 2 950
tone porumb, 550 tone floarea-soarelui, 4 500 tone cartofi, 100 tone de
fructe, 300
tone
legume și vom
livra la fondul de stat 20 tone de
came taurine, 70 tone carne de pa
săre, peste 700 mii bucăți ouă, 3 400
hl lapte vacă, 155 hl lapte de oaie.
Ne propunem să livrăm la fondul
de stat, numai din gospodăriile pro
prii. 120 tone legume, 15 tone fructe,
90 tone came taurine, 25 tone carne
porcine. 5 500 hl lapte vacă. 40 hl
lapte oaie, 2,1 tone lină. 100 000 bucăți
ouă, 5 tone came pasăre.

Inspirate de grija profundă pe
care o poartă partidul și statul nos
tru față de oamenii muncii, noile
decrete ale Consiliului de Stat in
troduc măsuri de o mare însemnă
tate pentru întărirea autoconducerii
și autoaprovizionării tuturor localită
ților, pentru asigurarea aprovizionă
rii normale, ritmice a populației, se
arată în telegrama adresată de Co
mitetul orășenesc Mizil al P.C.R. în
prezent, in localitatea
noastră se
desfășoară intense activități politicoideologice pentru cunoașterea apro
fundată a conținutului acestor decrete
și stabilim măsuri concrete pentru
transpunerea lor în practică.
în acest scop, ne propunem ca.
pentru anul 1982, să mărim suprafața
cultivată din incinta unităților, aso
ciațiilor de locatari cu peste 5 hec
tare.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oa
menii muncii din orașul Mizil, în
frunte cu comuniștii, vor depune
toate eforturile pentru a da viată
prevederilor cuprinse în recentele
decrete.

In telegrama trimisă de oamenii
muncii din întreprinderea de con
strucții navale și utilaje tehnologice
Tulcea se exprimă angajamentul
acestora ca, alături de întregul po
por, să-și aducă contribuția la reali
zarea prevederilor decretului și să nu
permită nimănui să risipească pro
dusele agricole, combătind cu hotărîre
specula sau sustragerea sub orice
formă a acestor produse.

în telegrama adresată de colecti
vul Trustului de construcții Argeș
se subliniază : Măsurile referitoare
la întărirea autoconducerii și auto
aprovizionării
teritoriale
asigură
sporirea producției agricole, o apro
vizionare normală, ritmică și echi
tabilă a populației cu produse agro
alimentare.
Vom asigura, de asemenea, educa
rea constructorilor noștri, din care o
bună parte sint navetiști — atît în

spiritul unui consum rațional, chib
zuit. cit si pentru realizarea de pro
duse agroalimentare în gospodăriile
proprii, in interesul lor personal, ca
și al întregii 'Colectivități.
Constructorii de locuințe argeșeni
își reafirmă și cu acest prilej hotărîrea lor fermă de a face totul pen
tru realizarea exemplară a sarcini
lor de plan pe acest an, contribuind
pe această bază la ridicarea nive
lului de trai al întregului popor.

diguiri, desecări, pe baza valorificării
superioare a suprafețelor agricole
ce le deținem.
Vom realiza o cantitate de 1 280
tone legume și 840 tone cereale.
Vom depune toate eforturile pentru
realizarea programelor de dezvoltare
a producțiilor cerealiere și anima
liere pentru a ne aduce o contribuție
mai mare la autoaprovizionarea popu
lației si la fondul centralizat al sta
tului.

Comuniștii si întreaga populație
din orașul Abrud, județul Alba, se
spune in altă telegramă, au primit
cu deplină satisfacție recentele de
crete ale Consiliului de Stat, văzînd
in ele transpunerea în fapt a norme
lor etice ale poporului nostru. Aprobind din adîncul ființei politica În
țeleaptă a partidului. convinși că
trebuie să aplicăm cu fermitate prin
cipiile autoaprovizionării, ne anga
jăm ca în anul 1982 să cultivăm în
gospodăriile populației o suprafață
de 150 ha cu oartofi, 23 ha cu varză,
morcovi, ceapă și usturoi, urmind ca
în anii ce vin să extindem aceste su
prafețe. Vom spori efectivele de animale la 1 800 taurine. 500 porcine,
1 200 ovine si peste 5 000 păsări.

După ce se exprimă deplina ade
ziune față de importantele măsuri
adoptate de conducerea partidului, din
inițiativa tovarășului Nicolae
Ceaușescu, în telegrama trimisă de
adunarea oamenilor muncii din cadru]
Spitalului orășenesc Corabia se men
ționează : Nu ne vom precupeți
eforturile pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan și. potrivit
prevederilor Decretului Consiliului de
Stat, în perioada de virf a lucrărilor
agricole vom participa la lucrările de
întreținere a culturilor, la strîngerea
la timp și fără pierderi a recoltei.

Exprimându-si deplina satisfacție
fată de prevederile noilor reglemen
tări adoptate de conducerea partidu

într-o altă telegramă se arată :
adunarea cetățenească din comuna
Frasin, județul Suceava, a prilejuit
manifestarea hotărîrii ferme a tutu
ror locuitorilor comunei de a con
tribui mai substanțial la dezvoltarea
producției agricole, de a folosi in-

ne aflăm în zonă de munte, să pro
ducă cereale pentru satisfacerea con
sumului propriu, să dezvolte produc
ția de cartofi, carne, lapte, brînză,
ouă și alte produse agricole, pentru
a-și asigura autoaprovizionarea, să
contracteze și să predea astfel de
produse la fondul de stat, să parti
cipe într-o măsură cît mai mare la
aprovizionarea generală a populației.
Decretele Consiliului de Stat, se
arată în telegrama colectivului de
oameni ai muncii din I.A.S. Titu, ju
dețul Dîmbovița, au o mare însem
nătate pentru asigurarea unui con
sum rațional și echitabil de produse
agroalimentare.
Oamenii muncii din unitatea noas
tră, mobilizați de apariția recentelor
reglementări, ca producători de ce
reale. vor depune eforturi sporite
pentru a realiza o producție mai mare
de cereale in anul 1982 pentru fon
dul de stat. In sectorul zootehnic se
vor depune toate eforturile pentru o
cît mai bună furajare a animalelor,
reallzînd o producție sporită de lapte,
contribuind astfel la o autoaprovizio
nare mai bună a județului nostru.

Cei peste 5 200 de oameni ai mun
cii de la întreprinderea de utilaj
chimic „Gr ivi ța roșie" și Centrala
industrială de utilaj tehnologic chi
mic si rafinării — București. își ma

• Sporirea producției agricole și asigurarea unei
aprovizionări ritmice, echitabile depind de noi,
de munca rodnică a fiecărui colectiv
• Cu toate forțele, cu toate energiile vom acționa
pentru valorificarea rezervelor de creștere a
producției agricole existente in fiecare unitate,
in fiecare gospodărie

• Răspunsul nostru de mulțumire față de impor
tantele măsuri privind asigurarea unei aprovi
zionări normale, echitabile — munca noastră,
rezultatele tot mai bune in înfăptuirea sarcinilor
social-economice ale acestui an, in pregătirea
exemplară a producției anului viitor
lui, colectivul oamenilor muncii de la
întreprinderea de morărit, panifica
ție și produse făinoase din Slatina
se angajează să-și înzecească efor
turile pentru a promova un regim
strict de economii, a respecta gramajele și rețetele de pregătire, precum
și a diversifica produsele întreprin
derii. Totodată, cei ce locuiesc la
sate și-au manifestat hotărirea de a
nu lăsa nici o brazdă necultivată din
terenurile oare le aparțin.
Asemenea întregului nostru popor,
comuniștii, toți locuitorii
comunei
Tisău, județul Buzău, au luat cunoș
tință cu deosebit interes de recentul
Decret privind unele măsuri referi
toare la întărirea autoconducerii și
autoaprovizionării teritoriale, pre
cum și la asigurarea aprovizionării
în bune condiții a populației cu
piine, făină și mălai, prin care se
manifestă incă o dată grija pe care
o poartă conducerea partidului și
statului nostru, în frunte cu dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru
îmbunătățirea condițiilor de viață și
de muncă ale tuturor oamenilor
muncii din patria noastră, precum
și a locuitorilor comunelor și satelor
necooperativizate.
Noi, locuitorii acestei comune
necooperativizate, crescători în spe
cial de animale, ne angajăm că ne
vom achita obligațiile față de stat,
predînd până la sfârșitul anului can
titatea totală de 199 tone carne,
770 hectolitri lapte de vacă si oaie,
180 000 ouă. precum si alte produ
se. Pentru anul 1982 ne vom aduce
contribuția la realizarea fondului
de stat cu 800 hectolitri lapte,
150 tone came bovine, 42 tone came
porcine, 3 tone carne ovine, 6 tone
carne pasăre, 151 000 ouă si vom ac
ționa pentru folosirea în întregime a
fondului funciar, participînd astfel
atît la aprovizionarea orașelor, cît si
la aprovizionarea localităților noastre.

în telegrama adresată de partici
panta la adunarea populară din
orașul Bocșa, județul Caraș-Severin,
se spune : Am primit cu deosebită
satisfacție decretele Consiliului de
Stat, care conțin măsuri în spiritul
umanismului socialist,
asigură o
aprovizionare echitabilă și ritmică a
populației.
Ne angajăm, iubite tovarășe secre
tar general, să folosim în întregime
toate suprafețele de teren existente
pe teritoriul orașului și vom realiza
suplimentar — față de planul de dez
voltare al agriculturii — peste
100 tone de legume, 50 tone de fructe,
15 tone de carne. Vom reda circui
tului arabil si suprafața de 25 hec
tare și circuitului agricol peste 100
hectare prin acțiuni de defrișări. în

tregul fond funciar în conformitate
cu prevederile legale, de a realiza
integral sarcinile stabilite privind
contribuția la fondul de stat, ceea ce
va avea neîndoielnic, efecte pozitive
asupra îmbunătățirii condițiilor de
trai ale populației.

Am luat cunoștință cu deplină sa
tisfacție si aprobare de Decretul
Consiliului de Stat privind unele
măsuri referitoare la întărirea auto
conducerii și autoaprovizionării teri
toriale, precum și la asigurarea și
aprovizionarea în bune condiții a
populației cu piine, făină și mălai,
măsuri care dovedesc grija constantă
a partidului nostru, personal a dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru
asigurarea unor condiții raționale și
echitabile de aprovizionare a oame
nilor muncii, a intregului popor cu
produse agroalimentare. se sublinia
ză în telegrama colectivului de oa
meni ai muncii de la întreprinderea
de osii și boghiuri Balș. Conștienți
de răspunderile ce ne revin ne vom
mobiliza și mai mult pentru a asi
gura condiții favorabile unui con
sum rațional, pentru evitarea risipei,
pierderilor de orice fel, ne vom spori
vigilența pentru a combate specula
și demasca speculanții cu aceste
produse, convinși fiind că și pe
această cale ne aducem contribuția la
înfăptuirea programului de ridicare
continuă a nivelului de trai al în
tregului popor, stabilit de Congresul
al XII-lea al P.C.R.

In telegrama adresată de adunarea
populară a comunei Feldioara, jude
țul Brașov, se spune, printre altele:
Oameni ai muncii români, germani,
maghiari am dezbătut cu deplină răs
pundere cetățenească prevederile ce
lor două decrete ale Consiliului de
Stat cu privire la combaterea unor
fapte care afectează buna aprovizio
nare a populației și la întărirea auto
conducerii și autoaprovizionării te
ritoriale.
Ne angajăm să desfășurăm o mun
că responsabilă și competentă
în
unitățile economice din Feldioara și
in gospodăriile personale. Acest an
gajament se va concretiza într-o con
tribuție de 220 tone cartofi. 100 mii
ouă. 3 800 hl lapte și 116 tone
carne, la fondul de stat din aceste
gospodării.
Dînd glas sentimentelor tuturor lo
cuitorilor acestei localități ne expri
măm adînca noastră satisfacție față
de măsurile referitoare la întărirea
autoconducerii și autoaprovizionării
teritoriale — se subliniază în telegra
ma Comitetului comunal de partid
Ilodac. județul Mureș.
Vom mobiliza toți locuitorii comu
nei noastre care dețin terenuri, deși

nifestă deplina aprobare fată de re
centele măsuri pe care partidul si
statul nostru socialist le-au inițiat în
vederea asigurării unei aprovizionări
ritmice si rationale a populației cu
produse agroalimentare.
Răspundem recentelor decrete, pă
trunse de spirit revoluționar si
profund umanism socialist, prin in
tensificarea eforturilor pentru trans
punerea în viată a prețioaselor dum
neavoastră indicații de a ridica ni
velul tehnic si funcțional al utilaje
lor de mare complexitate ne care le
fabricăm, introducerii unor noi teh
nologii de mare productivitate, creș
terii competitivității produselor. în
vederea sporirii eficientei întregii
activități economice.

într-o altă telegramă se spune :
Luînd cunoștință de conținutul celor
două decrete ale Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România, cei
ce muncesc și trăiesc în comuna Tu
dor Vladimirescu, județul Brăila,
participanți la adunarea cetățenească,
și-au exprimat
adeziunea deplină
față de aceste măsuri de excepțio
nală însemnătate pentru întărirea
autoconducerii și autoaprovizionării
teritoriale, aprovizionării populației
în bune condiții, întronării ferme a
exigențelor eticii și echității socia
liste. în vederea atingerii și chiar a
depășirii acestor niveluri, ne anga
jăm, mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, să acționăm în de
plină organizare, disciplină, cu pri
cepere pentru încheierea campaniei
agricole de toamnă la timpul optim
și în condiții de calitate sporită, să
punem baze
trainice recoltei vii
toare.
Ne exprimăm profunda noastră
recunoștință și vă asigurăm că vom
aplica neabătut în practică progra
mul de ridicare a nivelului de trai
al poporului nostru stabilit de Con
gresul al XII-lea al P.C.R., care im
pune cu necesitate și dezvoltarea
producției de bunuri agroalimentare.
Comitetul comunal de partid a
impulsionat însămînțările din acest
an și a luat astfel de măsuri incit
fiecare bucată de pămint să fie cul
tivată și să se obțină de pe ea ma
ximum de recoltă și de cea mai bună
calitate, atît pentru consumul local,
cît și pentru sporirea contribuției
noastre la fondul centralizat al sta
tului — se arată în telegrama tri
misă de Comitetul comunal de partid
Ruscova, județul Maramureș.
Cei care au luat cuvîntul la adu
narea noastră au făcut propuneri
concrete cu privire la cultivarea in
tensivă a suprafețelor existente în
incinta întreprinderii, pentru o par
ticipare activă la aplicarea în viață
a politicii partidului și statului nos

tru, a îndemnurilor și îndrumărilor a întregii suprafețe de teren de care
de mare valoare date de dumneavoas dispunem, să contribuim la fondul de
tră, mult iubite și stimate tovarășe stat cu 227 tone carne, 1 000 hl lapte de
Nicolae Ceaușescu.
vacă, 45 tone cartofi, 170 tone fructe.
Sub conducerea organizației de
10 tone lînă, aducîndu-ne astfel o
partid, membrii colectivului nostru contribuție mai mare la înfăptuirea
sînt hotăriți să dea viață prevederi hotărîrilor Congresului al XII-lea al
lor decretului, de a răspunde în Partidului Comunist Român.
continuare la chemarea organelor lo
cale de partid și de stat, pentru
In telegrama trimisă de partici
participarea la strîngerea recoltelor, panta la adunarea oamenilor muncii
angajîndu-ne că vom folosi toate re
de la întreprinderea de industriali
sursele de care dispunem pentru ca zare a peștelui Tulcea, după ce se
în anul 1982 să ne aducem o contri
exprimă deplina adeziune la preve
buție importantă la aprovizionarea derile decretelor Consiliului de Stat,
populației cu produsele agroalimen se arată că în vederea producerii
tare necesare — s-a menționat în te
unor cantități de legume necesare
legrama adresată de colectivul oa
procesului de fabricație a conserve
menilor muncii de la întreprinderea lor de pește, colectivul întreprinderii
va prelua 10 hectare de teren din
pentru industrializarea sfeclei de za
pepiniere unde va cultiva ceapă și
hăr Corabia, județul Olt.
usturoi ; de asemenea, va prelua în
Comuniștii, toți oamenii muncii, în
acord global 30 hectare de porumb,
treaga populație a municipiului — se aducindu-și și pe această cale con
arată în telegrama Comitetului mu tribuția la reducerea solicitărilor de
nicipal Tirgu Jiu al P.C.R. și al con la fondul de stat a furajelor necesare
siliului popular municipal — au luat .creșterii dirijate a peștelui.
cunoștință cu profund interes și vie
satisfacție de conținutul decretelor
Oamenii muncii din unitățile eco
Consiliului de Stat.
nomice deținători de terenuri agri
Dezbătute pe larg, în cadrul adu
cole și crescători de animale, luind
nărilor generale de partid, sindicat cunoștință de Decretul Consiliului
și U.T.C., în adunările generale ale
de Stat al Republicii Socialiste
oamenilor muncii, întîlnirile cu cetă
România privind unele măsuri de
țenii, în întreprinderi, instituții, școli întărire a autoconducerii și autoapro
și cartiere, aceste măsuri au reliefat vizionării teritoriale, precum și la
încă o dată adeziunea unanimă a ce
asigurarea aprovizionării în bune
lor ce muncesc și trăiesc pe aceste
condiții a populației, aduc mulțumiri
meleaguri la politica clarvăzătoare a conducerii de partid și de stat pen
partidului și statului.
tru grija permanentă de îmbunătă
Oamenii muncii din instituții și în țire a condițiilor de viață, a tuturor
treprinderi din Tg. Jiu, cei care lu categoriilor de oameni ai muncii, a
aplicării codului eticii și echității so
crează în comunele suburbane ale
cialiste. Situați într-o zonă de munte
municipiului, puternic stimulați de
ne angajăm să folosim eficient toate
prevederile cuprinse în cele două
suprafețele
de teren, să crească nu
acte normative sint ferm hotăriți să
mărul de animale și a celorlalte pro
le traducă în viață, să nu-și precupe
duse la fondul central, conștienți
țească eforturile pentru a spori pro
ducția agricolă și asigurarea unei fiind de marea răspundere care ne
aprovizionări normale, ritmice, echi revine din hotăririle Congresului al
XII-lea al Partidului Comunist
tabile a populației cu produse agro
Român — se menționează in tele
alimentare.
grama adresată de Comitetul orășe
Noi, cei aproape 9 000 de locuitori nesc al P.C.R. Slănic Moldova.
ai comunei Periș — sectorul agricol
Participanții la adunarea cetățe
Ilfov — am primit cu vie satisfacție
noile măsuri adoptate de conducerea nească din comuna Tazlău, județul
Neamț, apreciind că decretele Consi
partidului, personal de dumneavoas
liului de Stat aduc reglementări de
tră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, me
mare
însemnătate pentru asigurarea
nite să asigure satisfacerea cerințe
lor raționale de consum, sporirea unui consum rațional și echitabil de
produse agroalimentare în conformi
producției agricole, înlăturarea ori
tate cu principiile eticii și echității
căror forme de risipă.
Vă raportăm, mult iubite și sti
socialiste, s-au angajat să depună emate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că forturi stăruitoare pentru creșterea
lucrările de semănat pe cele 375 ha producțiilor agricole cerealiere și
zootehnice, sporirea numărului de acu orz și 350 ha cu grîu au fost efec
tuate in condiții calitativ superioare
nimale și creșterea contribuției popu
anilor precedenți și in perioada opti
lației la realizarea fondului central
ai statului.
mă. Am încheiat, de asemenea, lu
crările de recoltat porumbul pe cele
Oamenii muncii din orașul nostru,
984 ha.
luind cunoștință de prevederile ce
Am început acțiunea de inventa
lor
două decrete, iși exprimă ade
riere a tuturor terenurilor de la gos
ziunea deplină față de măsurile apodăriile populației. în vederea în
doptate în vederea asigurării apro
cheierii de contracte cu fiecare gos
vizionării echitabile a întregii popu
podărie pentru creșterea păsărilor,
lații prin întărirea autoconducerii și
animalelor și cultivarea legumelor.
Ne angajăm să livrăm la stat 2 500 hl autoaprovizionării teritoriale, se ara
tă in telegrama trimisă de Comitetul
lapte, peste 100 capete bovine, 3 800
orășenesc de partid Tg. Ocna.
păsări. 150 000 bucăți ouă si peste
în lumina sarcinilor reieșite din
60 tone legume.
cuvântările dumneavoastră la Con
într-o altă telegramă se arată : Co
gresul agriculturii și la consfătuirea
muniștii. toți oamenii muncii din
de la Comitetul Central cu cadrele
municipiul Focșani au luat cunoștință
din agricultură, comitetul orășenesc
cu viu interes și profundă satisfacție
de partid și biroul executiv al con
de conținutul noilor măsuri referi
siliului popular au asigurat necesa
toare la întărirea autoconducerii și
rul de produse agroalimentare ale
autoaprovizionării teritoriale, la asi
unui număr însemnat de locuitori ai
gurarea aprovizionării în bune con
orașului, precum și ale unităților de
diții a populației.
consum colectiv, realizînd in același
Noile reglementări întrunesc ade
timp obligațiile la fondul centralizat
ziunea unanimă a tuturor cetățenilor
al statului pe acest an.
orașului de pe Milcov care, asemenea
Vă raportăm că am realizat în to
întregului popor, văd în acestea încă
talitate planul la efectivele de ani
o expresie elocventă a grijii stator
male cu depășiri la tineretul bovin,
nice a partidului, a dumneavoastră
ovin, porcin și la păsări. De aseme
personal, mult stimate tovarășe
nea, s-au redat în circuitul arabil,
secretar general, pentru îmbunătă
pentru producția legumicolă, noi su
țirea continuă a condițiilor de viață
prafețe din terenuri intravilane. Mă
ale oamenilor muncii, în conformi
surile luate s-au finalizat și prin atate cu principiile fundamentale ale sigurarea produselor necesarului con
societății noastre — principiile eticii
sumului propriu a numeroase fami
și echității socialiste.
lii de mineri, petroliști, ceferiști, fo
Vă raportăm că au fost stabilite
restieri, constructori, muncitori
in
măsuri concrete, la nivelul munici
industria de prelucrare a lemnului
piului. pentru folosirea integrală a
și prestări de servicii, creindu-se și
pămîntului la unitățile agricole, a su
posibilitatea ca
disponibilitățile să
prafețelor de teren din incinta între
fie livrate la fondul centralizat al
prinderilor și instituțiilor, a spatiilor
statului.
dintre blocurile de locuințe din peri
metrul gospodăriilor populației din
Cetățenii comunei Dăești, județul
cartiere, sporind în acest fel contri
Vîlcea, întruniți în adunare populară,
buția la constituirea fondului de stat dau o înaltă apreciere preocupă
și la satisfacerea nevoilor populației
rilor statornice ale conducerii parti
cu produse agroalimentare.
dului, ale dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. de a
In telegrama adresată de participanții la adunarea oamenilor muncii asigura permanent promovarea în
practică a spiritului dreptății si echi
din S.M.A. Costești, județul Argeș, se
tății socialiste.
exprimă angajamentul acestora de
Ne angajăm să folosim în mod
a-și consacra toate forțele acțiunii de
superior fiecare palmă de pămint de
sporire a producției de cereale si a
altor produse în unitățile agricole ce care dispunem în gospodăriile indivi
duale ale populației, pentru ca în
le deservesc prin executarea lucrări
anul viitor să dezvoltăm producția
lor agricole la timp și de cea mai
vegetală și animală. în felul acesta
bună calitate, manifestîndu-și în acest fel deplina adeziune la politica să asigurăm necesarul de produse
agroalimentare cetățenilor din co
partidului consacrată binelui și feri
muna noastră și să livrăm cantități
cirii poporului.
tot mai mari de carne, lapte și fructe
Locuitorii comunei Breaza din ju
la fondul de stat, aducîndu-ne în
dețul Suceava, luînd parte la adu-, treaga contribuție la îmbunătățirea
narea cetățenească, ne manifestăm continuă a aprovizionării populației,
adeziunea deplină față de prevederile la creșterea bunăstării întregului
Decretului adoptat de Consiliul de popor.
Stat al Republicii Socialiste România
cu privire la întărirea autoconduce
Locuitorii comunei Brănești din
rii și autoaprovizionării. Sîntem, în Sectorul Agricol Ilfov. întruniți in
același timp, hotăriți să folosim mai adunare populară pentru dezbaterea
eficient fondul funciar, să sporim măsurilor referitoare la întărirea
efectivele de animale în gospodăriile autoconducerii si autoaprovizionării
populației, să realizăm și să depășim teritoriale. îsi exprimă totala lor ade
ziune fată de măsurile adoptate de
planul la livrări către fondul de stat,
Consiliul de Stat menite să asigure
să valorificăm mai bine toate resur
sele locale, de a ne spori contribu aplicarea fermă a principiilor eticii
ția la fondul de stat și a asigura si echității socialiste în aprovizio
satisfacerea cerințelor de consum in narea tuturor oamenilor muncii.
în această adunare, în care au fost
satele comunei. Crescătorii de ani
male din așezările noastre vor livra, aprobate sarcinile de creștere a pro
pînă la sfîrșitul anului, următoarele ducțiilor medii la hectar în C.A.P.
pentru anul 1982. la cereale grîu. po
produse : 3 618 hl lapte de vacă,
92,2 tone carne, 1 500 bucăți ouă, rumb. floarea-soarelui si soia în me
10 tone cartofi, 50 tone fin și alte die cu peste 20 la sută, la sfecla de
zahăr cu 20 la sută, la legume cu
produse.
peste 10 la sută, ne-am angajat să
întruniți In adunare cetățenească, triplăm producția de lapte de vacă
ne exprimăm adeziunea deplină față ne cap de vacă furajată si în ace
de grija pe care partidul și statul lași timp să dublăm numărul de ca
nostru, personal tovarășul Nicolae pete bovine în sectorul zootehnic al
Ceaușescu, secretarul general al parti
C.A.P.
dului, o poartă aprovizionării oame
Din gospodăriile populației vom
nilor muncii de la orașe și sate cu livra la fondul centralizat al statului
produse agroalimentare, se arată în 150 tone legume, peste 15 tone fruc
telegrama trimisă de locuitorii comu te. 5 tone carne pasăre, peste 100 mii
nei Luncavița, județul Caraș-Severin. bucăți ouă. precum si contractarea
Ne angajăm ca, începînd cu anul unui număr de 80 porci si 50 capete
1981/1982, pe baza folosirii superioare ovine.
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IN FIECARE IUBEȚ, IN FIECARE LOCALITATE

PROGRESUL, PACEA, DEZARMAREA
- idealuri nobile ale umanității, idealuri ale științei

-MĂSURI FERME PENTRU APLICAREA IN VIAȚĂ
A PRINCIPIILOR AUTOAPROVIZIONĂRII!
Principiul autoaprovizionării cu
produse agroalimentare de bază de
către fiecare județ, promovat cu
consecvență de conducerea parti
dului și statului nostru, legiferat
prin Legea nr. 13 din 1980, a găsit
și în județul Satu Mare un larg
cîmp de afirmare. Răstimpul unui
an agricol ar putea fi considerat
de unii ca scurt, noi credem, însă,
că anul care a trecut oferă sufici
ente argumente pentru ideea că
fiecare județ dispune de resurse și
rezerve însemnate, încă nepuse pe
deplin in valoare, pentru acoperi
rea din resurse proprii a nevoilor
de consuni ale populației, precum
și pentru creșterea aportului la
constituirea fondului de stăt.
Cîteva date și fapte ilustrează
convingător progresele realizate in
județ în acest sens. La 1 septem
brie a.c. s-a realizat în întregime
volumul de contractări de porci de
la gospodăriile populației, predindu-se la fondul de stat, numai in
primele 8 luni, o cantitate de 500
tone de carne, adică mai mult decît
dublul cantității predate în întreg
anul ’80. Au crescut, de asemenea,
simțitor suprafețele cultivate cu
sfeclă de zahăr și floarea-soarelui.
pe loturile ajutătoare ale membrilor
cooperatori aceste suprafețe ajungînd la 700 ha și respectiv 300 ha ;
producțiile de pe aceste loturi, con
tractate cu statul, sînt estimate în
acest an la circa 10 000 tone sfeclă
de zahăr si 385 tone floarea-soare
lui : in schimbul lor, cetățenii ur
mează să primească însemnate can
tități de zahăr și ulei, conform nor
melor stabilite prin Decretul 391/80.
Cițiva ani la rînd se obținuseră
în județ producții relativ slabe de
legume. Ce s-a întreprins concret
pentru redresarea situației ?
Consiliul popular județean a or
ganizat trei mari asociații legumi
cole de stat și cooperatiste. Concentrindu-se astfel mijloacele, aten
ția și priceperea, s-au obținut legu
me de citeva ori mai multe decit,
pe suprafețele respective, in anii
trecuți. Pe de altă parte, prin
larga antrenare a populației de
la orașe la practicarea grădi
năritului în timpul
liber, au
crescut simțitor suprafețele culti
vate — in jurul blocurilor, in școli,
pe unele terenuri virane neagricole.
Numai in municipiul Satu Mare, in
anul '81. suprafețele terenurilor
cultivate s-au dublat.
Un alt aspect al aplicării Legii
autoaprovizionării ii constituie pro

ducția din gospodăriile-anexă ale
unităților eu consumuri colective :
361 tone carne porc și 27,6 tone
carne de pasăre. De asemenea,
sintem intens preocupați ca ne
cesarul de carne și produse lactate
din unitățile sătești de consum
colectiv să fie asigurat în între
gime din resurse proprii. Astfel, se
vor înființa în diferite localități
rurale un număr de 7 mici ferme

fie orientată îndeosebi pe confec
ționarea de sape. lopeți, pluguri
pentru viticultură și legumicultura,
dispozitive pentru stropit vii și
pomi, tocătoare de furaje etc.
în scopul creșterii producției de
carne de pasăre și de ouă in gospo
dăriile populației a fost omologat,
in județ, un tip de miniincubator, cu
o capacitate de 250 de ouă. Incuba
torul este prevăzut și cu o clocitoa

Legea creează cadrul optim inițiativelor
și spiritului gospodăresc, dar, cîteodată,
lipsa de răspundere îngrădește legea
Experiențe și preocupări privind asigurarea
autoaprovizionării teritoriale în județul Satu Mare
• De la măsurarea terenurilor la făurirea uneltelor, de la
economisirea energiei la distribuirea roadelor — o multitudine
de preocupări pe agenda zilnică a consiliilor populare • Pe
aceleași suprafețe, producții de legume de citeva ori mai mari
decit in anii precedenți. Secretul? La indemina oricărui bun
gospodar : muncă de calitate

cu cite 12 vaci fiecare, iar în zona
de deal cooperația de consum or
ganizează o fermă puternică avind
un efectiv de 2 000 ovine ; pînă în
prezent s-au și asigurat 800 de oi.
Practic, acestea vor contribui la
autoaprovizionarea cu lapte, caș și
alte produse lactate a restaurante
lor. motelurilor, cofetăriilor si a
altor unități cu consumuri colective.
Comitetul executiv al consiliului
popular județean și U.J.C.C. au
elaborat un program vizind asigu
rarea unor unelte, dispozitive și
aparate menite să ușureze munca,
să asigure sporirea cantitativă și
calitativă a producțiilor horticole, a
bazei furajere. Astfel, secțiile de
producție mică ale U.J.C.C. — lăcătușerii, fierării etc. — sint in curs
de reprofilare in proporție de 80 la
sută, producția acestora urmînd să

Vatra satului e și vatra pîinii!
Cerințele autoconducerii și autoa tudine de avantaje : reducerea tim
provizionării in profil teritorial tac pului necesar fabricării piinii. dimi
necesară desfășurarea unor com nuarea consumului de combustibil
plexe acțiuni organizatorice, de rea etc. Avind in vedere că inițial bru
lizare și repartizare a fondului de tăriile au fost construite pentru a
produse alimentare, de natură să a- funcționa cu combustibil lichid, am
sigure satisfacerea echitabilă a ce trecut la transformarea acestora,
rințelor de consum ale intregii popu pentru a funcționa cu combustibil
lații — atit de la orașe, cit și de la solid (cărbune inferior).
— Cum se distribuie in mod con
sate.
Unul din produsele alimentare a cret piinea făcută in brutăriile să
tești ?
cărui dirijare spre zonele de consum
— Este lucru știut că, pentru
implică multă răspundere este pli
munca depusă, membrii cooperatori
nea. Fiind un aliment de cerere zil
primesc, pe lingă bani și alte produ
nică și cu pondere in consumul fie
se. grîu. Ei lasă la C.A.P.. pentru
cărei familii, este de datoria consi
brutărie, o parte din cantitățile de
liilor populare, a organelor comerci
ale să gospodărească cu chibzuință griu pe care le primesc și. in con
tul acestora, li se oferă piine. In
cantitățile de piine de care dispune
societatea, astfel incit potențialul dis funcție de nevoi, fiecare membru
cooperator
iși poate ridica zilnic pii
ponibil de griu și făină ale statului
nea. in cantitățile solicitate. Evident,
să ajungă la cei cărora le sint des
pentru anumite evenimente din fa
tinate — respectiv oamenilor mun
milie se poate comanda o cantitate
cii de la orașe și din centrele mun
mai mare de piine pentru ziua res
citorești, cetățenilor din zonele nece
pectivă. Plinea se distribuie, in
realiere.
Pentru
locuitorii satelor
unde se practică cultura griului este cazul satelor mai îndepărtate, prin
chioșcuri.
încă un amănunt : deoa
firesc — așa cum se stabilește și
rece membrii co
prin recentul De
operatori lasă gri
cret al Consiliului
ul la C.A.P., în
de Stat — ca aschimbul piinii. aprovizionarea cu
Din experiența
ceștia nici nu plă
piine să se asigu
re pe plan local, județului Olt în organizarea tesc prestația fă
cută de brutărie,
din resursele pro
și funcționarea
chelfuielile recuprii ale popu
perindu-se
prin
lației, din cantită
brutăriilor comunale
cantitățile de goțile de cereale
zuri și tărițe re
cuvenite de la
zultate din selec
cooperativele atarea și măcinarea griului (opera
gricole de producție în raport cu
țiuni făcute, de asemenea, centralizat
munca depusă și producția rea
de către C.A.P.). subproduse pe care
lizată, ca și din cerealele obți
nute de pe loturile personale. Tot cooperativa le folosește la hrana ani
malelor.
odată. este de datoria consiliilor
populare comunale, a unităților agri
— Cum este asigurată îndrumarea
cole de a organiza pe plan local —
și asistența tehnică a brutăriilor
cu participarea nemijlocită a cetă
sătești ?
țenilor — brutării care să prelucreze
— Pentru repararea și întreținerea
produsele cerealiere de care dispun
utilajelor, brutăriile sătești au fost
localnicii.
arondate pe lingă trei asociații inToate acestea sint in spiritul pre
tercooperatiste. Acestea dispun de
vederilor noului Decret al Consiliului mijloacele tehnice și materiale ne
de Stat, care reglementează regimul cesare operațiunilor periodice de ve
cerealelor in țara noastră și asigură rificare și intervenție urgentă. De
aprovizionarea in
bune condiții a asemenea, la nivelul Uniunii jude
populației cu piine. făină și mălai. țene a cooperativelor agricole de
O bună experiență in extinderea
producție avem cadre specializate
rețelei de brutării sătești există in care asigură îndrumarea tehnică a
județul Olt. unde in cadrul coopera brutăriilor rurale, urmărind in per
tivelor agricole de producție din cele manență să se asigure condițiile
96 de comune ale județului funcțio
igienico-sanitare precizate în lege.
nează peste 130 de brutării. Cum au
în concluzie țin sâ arăt că.
fost realizate aceste brutării, cum
prin măsurile de extindere a rețelei
asigură ele aprovizionarea cu piine
brutării, am reușit să asigurăm,
a populației rurale — iată tema de
convorbirii purtate cu tovarășul practic în întregul județ, aprovizio
narea
cu piine a tuturor membrilor
Constantin Onilă. președintele Uni
cooperatori de la sate. Un simplu
unii județene Olt a cooperativelor
calcul ar demonstra cit de ineficient
agricole de producție.
ar fi să se transporte griul la oraș,
— Cele peste 130 de brutării au
fost construite din fondurile bănești pentru ca apoi sătenii să-și aducă
piinea de acolo — direct sau prin in
ale cooperativelor agricole de pro
ducție, cu contribuția in muncă a termediari. nu întotdeauna gata să
membrilor cooperatori din fiecare u- facă acest lucru fără avantaje finan
nitate. Așa se face că din devizul de ciare pentru ei. Se evită deci nu nu
circa 250 000 lei pentru construcția mai deplasările inutile și cheltuielile
fiecărei brutării s-a plătit efectiv de transport, dar și specula cu piine.
(pentru procurarea de materiale, u- Organizarea producerii și desfacerii
tilaje etc.) doar 100—120 000 lei. De piinii în mediul rural influențează
remarcat că marea majoritate a bru și aprovizionarea populației urbane,
tăriilor sătești dispun in prezent de căci intreaga cantitate de piine re
malaxoare și alte utilaje moderne, partizată orașelor se distribuie astfel
care asigură realizarea unei piini de efectiv celor care n-au de unde să
dispună nici de griu. nici de făina.
bună calitate.
încă de la începutul acțiunii ne-am Recentul decret dat publicității, care
prevede crearea de brutării în fie
preocupat și de pregătirea persona
lului muncitor, de specializarea lui. care comună, pe noi ne află pregă
tiți.
Este o prevedere bună, econo
Pentru primele
brutării am adus
oameni cu experiență din alte uni mică. firească. Traducerea ei în via
ță în toate comunele va fi pe deplin
tăți sau pensionari, pentru_ ca apoi,
pe lingă aceștia, să formăm cadre in interesul sătenilor, in sprijinul
proprii ; acum,
în toate brutăriile unei, vieți civilizate, așa cum ne-o
județului, brutarii sint membri co dorim și o înfăptuim.
operatori, pregătiți la locul de munEmllian ROUĂ
că.
Mihai IONESCU
Brutăriile sătești asigură o multi-

re artificială, adaptat pentru a se
alimenta de la trei surse de încăl
zire la alegere, după posibilitățile
locale. Primul lot de 500 de aseme
nea „cloști" artificiale va fi confec
ționat in cel mai scurt timp și va fi
pus la dispoziția gospodăriilor popu
lației.
în lumina prevederilor recentelor
decrete ale Consiliului de Stat, a
fost adoptat un program de măsuri
care prevede, printre altele, ca un
număr de 16 localități din zona de
deal și munte să primească din
fondul de stat cantități corespunză
toare de grîu și porumb, în schim
bul cărora populația acestor locali
tăți să iși sporească cu aproape 30
la sută contribuția la fondul de stat
— dînd, incepînd din trimestrul IV
și in cursul anului viitor, 22 tone
carne. 1 852 hl lapte, 158 000 ouă.

Pentru asigurarea cu făină, piine și
mălai a populației din mediul ru
ral, un comandament județean coor
donează în prezent reparația și pu
nerea in funcțiune efectivă a celor
60 de mori țărănești care există, dar
nu lucrează. O serie de mori con
struite pe cursul unor rîuri vor fi
readaptate la sistemul de funcțio
nare bazat pe energia apei. Tot
odată, lucrări de reparații se des
fășoară in prezent la mai multe
brutării.
Sintem desigur pe deplin conștienți că in această vastă si com
plexă acțiune se mai manifestă o
seamă de deficiente, pe care sîntem
hotărîți să le eliminăm. în același
timp însă nu putem să nu arătăm
că intîmpinăm și unele greutăți, ati
tudini mai puțin lipsite de înțele
gere din partea unor factori cu răs
punderi la nivelul unor foruri de
partamentale. Astfel, spre exemplu,
intîmpinăm greutăți in respectarea
drepturilor ce decurg din Decretul
391/1980 pentru cei care cultivă
floarea-soarelui pe loturile în folo
sință și predau semințele la fondul
central. Pină acum au fost predate
statului din această sursă 35 000 kg,
dar estimăm că mai există o im
portantă rezervă la cetățeni, circa
350 000 kg. Nu ar fi oare păcat ca
această cantitate, in loc să fie pre
lucrată in ulei pentru populație, să
fie destinată furajării animalelor ?
Cu totul altfel se prezintă — adică
foarte bine — livrările de sfeclă
de zahăr contractate de cetățeni, li
vrări care se dublează și se triplea
ză pe măsură ce producătorii pri
mesc în schimb cantitățile de zahăr
cuvenite. Acest exemplu arată clar
că prevederile Decretului 391 sint
deosebit de stimulatoare, cu condi
ția însă ca ele să fie respectate
exemplar de ambele părți con
tractante.
Am relevat citeva rezultate și
neimpliniri cu convingerea că din
expunerea lor se desprinde o con
cluzie clară : principiile și normele
autoconducerii și autoaprovizionării
teritoriale constituie cea mai sigură
și mai eficientă cale — aș zice că
unica posibilă in condițiile tării
noastre
—
pentru
asigurarea
continuei îmbunătățiri a aprovi
zionării și creșterii nivelului de
trai.

loan CAIȚA

prim-vicepreședinte
ol Comitetului executiv
al Consiliului popular
al județului Satu Mare

Cit de greu se face o piine
și cil de ușor se taie... în patru
(...și se risipește)!

România, cu politica pe
care consecvent o pro
movează. pășește astăzi
în arena mondială ca o
adevărată promotoare a
democrației, progresului și
păcii. Trei noțiuni ab
stracte — trei noțiuni de
venite concrete prin însuși
dezideratul popoarelor lu
mii spre progres și civi
lizație.
într-o perioadă in care
existenta intregii omeniri
este amenințată, pacea
lumii trebuie să consti
tuie nu o preocupare ex
clusivă a reprezentanților
politici, ci devine o pro
blemă vitală a noastră, a
tuturor oamenilor care
răspundem in fata gene
rațiilor viitoare de pacea
planetei pe care trăim
astăzi.
într-o epocă în care
realizările minții ome
nești au devenit aproape
incredibile ni se pare că
a trebui să alegem intre
armele de distrugere a
umanității și pace, intre
încordarea
politică
si
destindere echivalează cu
negarea a tot ceea ce a
dat umanitatea de-a lun
gul unei existente in care
totul a însemnat, pe dife
rite trepte ale evoluției
istorice, aspirația spre
mai bine.
Faptul că personalități
dintre cele mai cunoscu
te ale lumii științifice au
luat parte la Simpozionul
internațional „Oamenii de
știință și pacea", organi
zat din inițiativa pre

Spectatorii
bucureșteni au putut ur
mări in cadrul Galei
filmului din R. P. Po
lonă. manifestare cul
turală intrată in tradi
ția acțiunilor culturale
organizate cu prilejul
sărbătorii naționale a
țării socialiste priete
ne : „Ziua de naștere
a unui tinăr varșo
vian". Genericul aces
tei pelicule include
mai multe nume cu
noscute. Și aceasta fie
că ne referim la Cze
slaw Petelski (care a
realizat singur sau
împreună cu Ewa Pe
telski : „Teroare in
munți”, „Sorgul roșu”,
„Copernic” sau acel
memorabil „Bilet fără
întoarcere"), fie că ne
gindim că scenariul
este semnat de Jerzy
Stawinski. scenaristul
„Canalului” sau „Eroi
cei”. Tema „Zilei de
naștere a unui tinăr
varșovian" a fost abordată insistent, cu
pasiune și cu admira
bile rezultate estetice
de către cineaștii pas
ionezi : de la Alexan
der Ford la Wajda și
de la acesta la cine
aștii afirmați recent.
Este voj.ba despre evo
carea 'acelor pagini
glorioase ale poporu
lui polonez
care au
fost lupta
Împotriva
ocupantilor
fasciști,
mișcarea de rezistență,

Răspundere pentru
generațiile de miine
Acad. Emil CONDURACHI
stare, In mesajul adresat
cu acest prilej se subli
niază pe drept cuvînt această situație devenită
dramatică : „Trebuie să
spunem însă deschis că
multe din marile desco
periri ale cercetării știin
țifice și creației tehnice
sînt folosite astăzi pentru
producerea celor mai so
fisticate arme de distru
gere in masă, incepînd cu
arma atomică. în lume
are loc o accentuare deo
sebit de îngrijorătoare a
cursei înarmărilor, acu
mularea de arsenale mi
litare în stare să distru
gă intreaga planetă, să
pună in pericol insăsi
viata umanității".

marile sacrificii pentru
eliberarea
Varșoviei.
Ilustrarea acestei teme
relevă un mod original
(deși nu fără prece
dente în arta poloneză
a filmului) de abor
dare. Demarind ca un
portret individual, fil
mul prezentat in gală
se vrea și el „portret
al unei generații". A-

parent biografic. „Ziua
de naștere a unui tinăr
varșovian” aspiră a se
constitui intr-un emo
ționant document es
tetic al unei dramatice
încercări istorice. Sint
surprinse cu finețe și
tragism dialectica istorie-destin
individual,
manifestările cotidiene
și variate ale patrio
tismului. Evenimente
le sint reconstituite
din perspectiva expe
riențelor subiective ale
unor oameni puși in
slujba unui mare ideal
colectiv. Paginile de
epopee sint. evocate nu
numai din
unghiul
fantelor, ci si al ecou
lui
lor
sufletesc.
Eposul face loc- cu ge
nerozitate
lirismului,
patetismul nu exclude

cinstit — și oamenii de
știintă trebuie să fie per
manent conștienti de acest lucru — nu poate fi
decit de partea politicii
de dezarmare și pace.
Nu-i de ajuns numai a
fi de acord cu politica
de dezarmare și pace.
Este necesar — așa cum
pe drept cuvînt sublinia
in același mesaj pre
ședintele Republicii So
cialiste România — ca
toți oamenii de știință să
acționeze cu cea mai
mare energie și hotărire
pentru
oprirea
cursei
înarmărilor, pentru dezar
mare. și in primul rind
pentru dezarmare nuclea
ră. pentru oprirea ampla

registrul ironic. Erois
mul are un chip dintre
cele mai tulburător si
înălțător umane. Refăcind opțiunea și dru
murile adolescentului
Jerzi Barnaba (pe care-1 surprinde in preaj
ma declanșării războ
iului. cind implinea 17
ani. și il urmărește din
aniversare in aniversa
re pinii in 1944). creionind cel mai adesea
sub semnul dispariției
tragice numeroase alte
figuri de luptători, fil
mul recreează infernul
bombardamentelor, ce
nu lăsau piatră peste
piatră : atmosfera de
teroare instaurată de
hitleriști (scena opri
rii unui tramvai și în
cărcării pasagerilor in
tr-un
camion ce nu
putea avea altă desti
nație decit a lagăru
lui) : starea aceea de
nesiguranță a vieții,
dar și de certitudine a
idealului : intensitatea
romantică a unor pa
siuni călite in focul
luptei. Actorii aleși, ti
nerețea . tulburătoare,
finețea si gingășia lui
Piotr Lysak, farmecul
si distincția lui An
drzej Lapicki an un
rol important in a con
feri „Zilei de naștere
a unui
tină- va-?'v:an“ o reală fo”’ă d ’
emoționa ’e.

sării și dezvoltării de ra
chete cu rază medie in
Europa, împotriva produ
cerii armei cu neutroni,
pentru diminuarea buge
telor și efectivele" mili
tare pentru renunțarea
cu desăvîrșire la folosirea
forței sau ' a amenințării
cu forța in viața interna
țională. pentru făurirea
unei lumi fără arme și
fără războaie.
Iată deci de ce putem
afirma că savantii ro
mâni. ca si întregul po
por român, iși consacră,
sub ințeleapta conducere
a partidului, toate efortu
rile și toată priceperea
atit prosperității econo
mice și sociale a Româ
niei, cit și conlucrării
cu toți oamenii de știin
tă din celelalte țări in
lupta
pentru
progres,
pentru pace si libertate.
Sintem cu toții con
știent i de necesitatea ab
solută a acestor eforturi,
de rolul creator al tutu
ror oamenilor muncii și,
in cazul de față, al tutu
ror oamenilor de știintă,
pentru a asigura poporu
lui nostru si tuturor ce
lorlalte popoare garanția
unei lumi mai drepte, in
care cuvintul omenie să
devină o realitate.
Si cind spunem cuvin
tul omenie spunem totul:
respect pentru liniștea,
libertatea și fericirea oa
menilor, respect pentru
generația noastră și mai
ales pentru generațiile
viitoare.

„Zilele culturii
reșițene“
Joi. s-a inaugurat cea de-a 11-a
ediție a „Zilelor culturii reșițene",
manifestare cu caracter politicoeducativ, tehnico-științific și cultu
ral-artistic consacrată promovării și
afirmării creației materiale și spiri
tuale a celor ce trăiesc și muncesc în
această străveche cetate a metalu
lui românesc. Tovarășul Nicolae Bușui. prim-secretar al Comitetului ju
dețean Caraș-Severin al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului popular jude
țean. a prezentat expunerea „Noi di
mensiuni calitative ale dezvoltării
economico-sociale in cincinalul 1981—
1985”. Agenda manifestărilor primei
zile a mai cuprins o sesiune interju
dețeană de comunicări pe tema „Cul
tura de masă și educația permanen
tă". șezătoarea membrilor cenacluri
lor literare din Caraș-Severin. dedi
cată creației lirice contemporane, și
spectacolul „O cintare-i tara toată",
susținut de formații artistice laurea
te ale Festivalului national „Cîntarea
României”.
(Agerpres)

A APĂRUT

Natalia STANCU

20.30 Film artistic. .,Caddie".
TV
22.20 Telejurnal

Premieră

PROGRAMUL 2

PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16..30 Emisiune în limba germană
18.35 La volan
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.30 Actualitatea economică
19.55 Practic, util, gospodărește
20,05 Memoria documentelor

Destinul unor mituri.
O viață pentru o idee
Cîntarea României.
1001 de seri
Telejurnal
Concertul orchestrei simfonice a
Filarmonicii
,,George
Enescu“.
21,15 Ultrasunetele în cercetarea știin
țifică românească
21,45 Uriaș la 15 ani
22.20 Telejurnal.
16,00
17,10
17,40
18,50
19.00
19.30

ÎNTÎLNIRI COTIDIENE
(Urmare din pag. I)

calupuri : in miini sau cu dantura.
Tăiatul in felii pare mult mai.
obositor decît adunatul resturilor
(foto 2). care se aruncă, in cel mai
bun caz, la porci.
Foto : S. Cristian

De i-ar frige numai mititeii...
Atitudinile de tarabă în comerțul stradal ar putea
deveni amintiri
In fiecare piață întreprinderile
comerciale ale Capitalei au organi
zat bufete stradale. In piețe vin
zilnic mii de oameni, deverul e
mare, li întrebi pe vinzătorii care
lucrează la aceste bufete: „Ce aveți,
azi, de mâncare?". „Păi, ce să avem,
zic ei, ce se vede : mititei cu piine".
Și dacă vrei să mănânci cil ade
vărat ? Ți se servesc luați din
tigaie, uneori direct cu mina, miti
teii mari cit degetarul și o chiflă
mare cit pumnul. Unii dintre cetă
țeni cer și murături. Butoiul plin
e alături, așa că vinzătorul îndeasă
mina in el. aceeași cu care a luat
de pe grătar mititeii, și-ți aruncă
marfa pe o bucată de carton. Apoi
se șterge in fugă pe cirpa de ală
turi, de o culoare de mult incertă,
și iar ia mititeii de pe grătar.
In Obor, unde sint cele mai multe
unități stradale, toate ale întreprin
derii de alimentație publică „Izvorul Rece", am văzut fapte care pur
și simplu te scandalizează. La bu
fetul zis mustărie, unde in loc de
pastramă și mămăliguță se vînd
mititei (serviți cu mina) și chifle
cit pumnul sau felii de piine cit

Oamenii de știintă nu
au dreptul sâ devină in
diferenți la înrăutățirea
acestei situații. Poziția lor
este o adevărată proble
mă de conștiință. Ei nu
au dreptul să uite cit de
teribilă este forța de dis
trugere a armelor, si in
primul rind a armamen
tului nuclear. Orice om

Gala filmului din R. P. Polonă

tv

Meniurile restaurantelor, cantinelor-restaurant. bufetelor, altor
unități de consum colectiv trebuie
să constituie un model de aplicare
a prescripțiilor medicale, a reguli
lor alimentației raționale, stabilite
după criterii științifice, in funcție
de cerințele reale ale organismului
uman. Preocuparea pentru servirea
unor mese cit mai gustoase, hrăni
toare, măiestria culinară trebuie să
se asocieze si cu servirea civilizată.
De la aspectul feței de masă pină
la atitudinea personalului, de la
curățenia grupurilor sanitare pmă
la tăiatul piinii. o multitudine de
amănunte testează spiritul gospodă
resc și solicitudinea personalului.
Ce mostră de servire oferă perso
nalul restaurantului-cantină de la
întreprinderea „Vilceana" (din Rimnicu Vilcea) se observă in fotogra
fia nr. 1 : la masă se oferă sferturi
de piine. lăsindu-se consumatorilor
să aleagă cum să rupă aceste

ședintelui tării noastre,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. are o semni
ficație etică și politică
dintre cele mai
impor
tante.
Punind față in fată
marile realizări ale știin
ței. precum și imensa do
rință a tuturor popoare
lor pentru pace si bună-

palma, pe mese rămin bucăți echi
valând cu piini întregi, pe care,
spre distracția personală, ospătarii
le aruncă la dinii de pripas „abo
nați" la „mustărie".
Șus, in hală, alt bufet și aceleași
reguli ca la toate celelalte din jur:
piine risipită, încălcarea tuturor re
gulilor elementare de igienă.
— Cum iți permiți d-ta, care n-ai
pus niciodată mina pe sapă, să
arunci piinea pe jos ? — am intrebat-o deunăzi pe vinzătoarea chioș
cului care tronează in mijlocul
pieței Obor. Cum iți permiți să pui
mina pe produsele alimentare pe
care le vinzi oamenilor ?
— Da’ce, a răspuns, aici ești la
Athenee Palace, la Intercontinen
tal? Ești la piață! Iar la piață...
N-ar fi rău. ne-am gindit, ca
atunci cind ospătarii aceștia „de
piață" pun mina pe mititeii fier
binți ca să. ți-i arunce pe cartonul
ce ține loc de farfurie să fie sur
prinși nu numai de noi, ci și de
inspecția sanitară. Știm că i-ar
frige mai rău decit... mititeii.

Gh. GRAURE

insă făptașul a scăpat, pe
semne se află acum in aș
ternutul cald, imaculat, spre
deosebire de constiinta-i
murdară, care, ăsta-i ade
vărul, il lasă să ațipească
liniștit. Nu pentru mult
timp...
Trecind pe la locul cu
pricina in clipa comiterii
accidentului.
muncitoarea
Elena Avasilicăi. de la în
treprinderea de geamuri
din Buzău, nu s-a mai gră
bit spre casă, unde o aș
tepta binemeritata odihnă,
ci a telefonat numaidecît
Miliției, căci.' știe numărul
mașinii vinovatului : 1—
BZ—7 476. Bineînțeles, a
doua zi. ea va mai trebui
sâ cheltuiască din timpul
liber, pentru a da decla
rația care se cere, legală,
va face insă aceasta cu
simtămîntul datoriei împli
nite. între timp, făptașul a
fost contactat si. surpriză,
„dumnealui" se afla in pe
rioada de executare a unei
pedepse la locul de mun
că. ca urmare a... condu
cerii
autovehiculului
în
stare de ebrietate. Așadar,
pe recidivist il așteaptă ri
gorile legii, permisul de
conducere ii este anulat,
asemenea specimene vulne
rabile la alcool fiind au
tentice nrimeidii publice
dacă-s lăsate la volan.
— La ce m-am gindit atunci ? La dreptate ! zice
simplu Elena Avasilicăi.

Avutul nostru e pentru
copiii noștri

Ziua e pe cale să cedeze
locul nopții. Încă nu s-a
inserat complet, cenușiul,
avangarda
întunericului,
cucerește, pas cu pas. locu
rile. Pe ruta Sighișoara —
Tg. Mureș circulă normal o
autodubă in care se află 52

de butoaie cu carbid. Mai
sînt patru kilometri pină
la destinație, insă Horea
Cristea
(lăcătuș-mecanic
care s-a autopropus să efectueze cursa, fiindcă era
nevoie de un șofer si el
are permis) simte că frina
de aiutor e cam slabă, oprește pe partea dreaptă, cu
luminile de poziție aprin
se. dar. nu apucă să în
ceapă lucrul : un autobuz
de călători izbește din spa
te autoduba si-o proiectea
ză in șanțul, șoselei plin cu
apă (40—50 de centimetri adincime). ușa si geamurile
sparte lasă butoaiele să se
risipească in jur. pe taluz
si in sânt. unora dintre bu
toaie le-au sărit capacele,
are loc. brusc, o puternică
degajare de acetilenâ si amenintarea unei explozii.
H. C. acționează cu un
singe rece remarcabil : mai
intîi îndepărtează toată lu
mea de la locul accidentu
lui. blochează circulația in
ambele sensuri, coboară in
sânt si. singur, scoate bu
toaiele. în pofida acetilenei. a exploziei care atîrnă. ca sabia lui Damocles,
asupra capului său. Izbu
tește. Cind primejdia e to
tal Îndepărtată, lumea revi
ne. îl privește cu admira
ție. el iși pune autoduba
reîncărcată la punct si ru
lează mai departe, spre Tg.
Mureș, ca Si cind nimic
deosebit nu s-ar fi lntimolat.
întreprinderea
de
gaz metan Mediaș — sec
ția Tg. Mureș — n-are de
consemnat nici o pierdere
materială, deși totul a stat
pe o muchie de cuțit... Sea
ra. H. C. și-a putut săru
ta copilul pe frunte, la cul
care. îngîndurat si deplin
mulțumit.
— Avutul meu e copi
lul meu... Acolo, pe sosea,
a fost vorba de avutul nos
tru. al tuturor. Tot pentru
copiii noștri este 1

Să riști pentru bine,
nu pentru râu

Pe DN 14 b (Blai — Teius). un autobuncăr condus
de Alimpiu Șerban, de la
I.A.S. Jidvei, iși vede liniș
tit de drum. Nu-s proble
me speciale, nici meteo,
nici de circulație propriu zisă. dar. la un moment
dat. șoferul observă cum
un autoturism se angajea
ză intr-o depășire extrem
de primejdioasă, incercind
să treacă in fata unei că
ruțe ; conducătorul auto amator iși dă .seama, pro
babil. de gresăala făptuită
si. incercind s-o indrepte,
mai rău face : frînează vio
lent. derapează si. în loc să
reintre pe dreapta, blochea
ză complet șoseaua. Fulge
rător. A. S. cintăreste si
tuația si alege varianta op
timă. deși se expune ast
fel pe sine unui risc grav :
decit să intre in plin, spulberind mașina din fată, vi
rează dreapta, păstrîndu-si
viteza, ca să poată sări ast
fel peste sânt. insă autobuncărul se răstoarnă, con
ducătorul lui nu păteste ni
mic. mașina are citeva
avarii neinsemnate. Pe so
sea. trei „condamnați la
moarte" răsuflă ușurați in
autoturismul reintrat
pe
firul normal. Si un deta
liu care vorbește de la
sine : cel in cuină are la
activ... 456 kilometri !
— Totu-i să te gindești si
la celălalt, chiar dacă-i vi
novat. Si-apoi. mai e si
proverbul : „Cine nu riscă,
nu ciștigă". Dar să riști
pentru bine, nu pentru
rău !
Umanismul în acțiune

în încheierea anchetei
noastre am stat de vorbă
cu colonelul Victor Beda,
șeful Direcției circulație

din Inspectoratul General al
Miliției :
— Cele 5 intilniri cotidie
ne cu cinstea si eroismul
sint doar o infimă parte a
cazurilor in care oamenii,
in mod independent si in
împrejurări diferite, pro
bează frumusețea lor sufle
tească. nivelul calității mo
rale pe care l-am atins.
Este mai mult decit un prilei de mîndrie pentru noi.
fiindcă rostul celor care
muncesc in domeniul cir
culației este de-a fi in per
manent dialog cu ceilalți,
cu conducătorii auto, insă
nu numai pe plan strict
tehnic sau privind, exclu
siv. regulile de circulație.
Există, faptele o dovedesc
cu prisosință, legi nescrise
pe care imensa maioritate
a concetățenilor noștri le
respectă, uneori, cum s-a
văzut, cu riscuri asumate
de bunăvoie. Dintotdeauna,
omenia a constituit, pentru
locuitorul acestor melea
guri. un criteriu vital, chin
tesența propriei fericiri si.
implicit, a fericirii celor
lalți. în ordinea firească a
lucrurilor, umanismul si-a
dobindit polivalenta, substanta-i nouă, socialistă, odată cu instaurarea si pro
movarea dreptății sociale,
animindu-ne in toate com
partimentele existentei, un
umanism in acțiune 1 De
aceea, tocmai pe temeiul atitor dovezi de omenie cu
lese. an de an. de pe căile
rutiere ale tării ne-am hotărit să instituim un con
curs intitulat „Omenia si
oamenii șoselelor", dotat cu
premii, distincții, mențiuni.
Și reprezintă o mare cinste
pentru noi să putem anun
ța că toti cei la care v-ati
referit. precum si nu
meroși alții, au fost evidentiati așa cum se cuvine.
Ediția a Il-a a concursu
lui e in toi. Are cuvintul,
in continuare, omenia 1
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu deosebită apreciere și recunoștință amabilul dumneavoastră
mesaj de felicitare transmis cu ocazia alegerii mele in funcția de președinte
al Republicii Arabe Egipt, prin care ați exprimat calde și nobile sentimente
pentru mine și pentru poporul egiptean și vă asigur că împărtășim întru
totul aceleași sentimente de respect și apreciere pentru dumneavoastră și
poporul român.
Am convingerea că relațiile bune și prietenești care unesc țările noastre
se vor dezvolta și consolida in folosul celor două popoare.
Doresc să vă adresez cele mai sincere salutări și urări de sănătate,
succese și fericire personală.

MOHAMED HUSNI MUBARAK
Președintele

Republicii

Arabe

Egipt

Mobilizarea tuturor
energiilor la creșterea
producției agroalimentare
(Urmare din pag. I)
noastre. De aici îndatorirea muncii
politico-educative de a sădi în con
știința tuturor oamenilor muncii de
la sate adevărul că satisfacerea intr-o măsură cit mai mare, prin mij
loace proprii, a nevoilor de consum
ale fiecărei localități se poate realiza
numai prin efortul lor concertat,
prin promptitudine și înaltă dăruire
in muncă. Agitatorii, munca lor stă
ruitoare de la om la om, folosind
argumentele și faptele convingătoa
re ale vieții, pot să facă mult pen
tru a dezvolta la fiecare cetățean
sentimentul responsabilității sociale,
conștiința rolului ce-i revine in an
grenajul social, conștiință ce trebuie
s. se exprime intr-o contribuție tot
mai insemnată la realizarea progra
melor de creștere a producției agri
cole, vegetale și animale.
Cu o mai mare stăruință se cuvine
să acționeze munca politico-educativă pentru ridicarea nivelului cali
tativ al activității țărănimii, a tu
turor celor care lucrează în agricul
tură, in sensul respectării întocmai a
tehnologiilor de lucru, cit și a terme
nelor de execuție a lucrărilor, începind de la insămințare pină la recol
tare. Experiența dovedește că slă
birea exigentei, chiar și numai într-o
singură verigă a lungului lanț de
lucrări pe care ii presupune munca
în agricultură, poate duce la compro
miterea eforturilor depuse de-a lun
gul întregului an, la pierderea unei
însemnate părți din recoltă. Mai ales
este important să se demonstreze în
cadrul activităților politico-educative
că noile sarcini pe care le-a pus
partidul în fata agriculturii în etapa
actuală, înfăptuirea unei noi revolu
ții agrare, solicită întronarea și în
această ramură a economiei a rigori
lor muncii industriale — tehnicitate,
calitate, organizare superioară a pro
ducției și muncii.
Realitățile din satele noastre pun
în lumină marile posibilități de creș
tere a producției agricole existente
in gospodăriile populației. Apare cu
atit mai util, în contextul exigențelor
actuale, să se popularizeze, prin
multiplele mijloace ale propagandei
vizuale, prin presă, prin gazetele de
perete, prin stațiile de radioamplifi
care, ca și prin munca de la om la
om, experiența pozitivă ciștigată pe
acest tărim în numeroase comune de.
pe întreg cuprinsul- tării, exemplul
acelor țărani ce reușesc să obțină cîte
două și trei recolte de legume de pe
terenul din jurul casei, asigurîndu-și
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nu numai cele necesare traiului pro
priei familii, ci și însemnate disponi
bilități pentru fondul central de pro
duse al statului și pentru piața ora
șelor, precum și al acelor locuitori
de la orașe care se ocupă cu deose
bit succes și însemnate avantaje ma
teriale de cultivarea legumelor sau
creșterea animalelor.
Acționînd in direcția dezvoltării
răspunderii producătorilor de bunuri
pentru
aprovizionarea
întregului
popor, munca de propagandă și politico-educativă are, totodată, ca un
obiectiv esențial, și formarea unei
■nalte conștiințe oivice a consumato
rilor, demonstrind necesitatea unui
consum rațional pe măsura posibili
tăților actuale ale tării, potrivnic ri
sipei, pierderilor de orice natură.
După cum se dovedește extrem de
necesară creșterea rolului muncii
politico-educative in direcția mobi
lizării opiniei publice împotriva celor
care stochează produse alimentare,
cu mult peste necesități sau le de
turnează de la rosturile lor firești,
utilizind. de pildă, piinea drept fu
raje pentru animale.
în rîndurile lucrătorilor din co
merț. munca politico-educativă iși
propune să determine înțelegerea de
către fiecare a necesității aplicării
exemplare a prevederilor recentelor
decrete adoptate de Consiliul de Stat,
mobilizarea lor pentru combaterea
promptă a oricăror tendințe de încăl
care a normelor unei aprovizionări
normale, realizate in spiritul princi
piilor echității, pentru desfășurarea
unui comerț civilizat.
Eficienta muncii politico-educative
are un singur criteriu de evaluare :
măsura in care determină creșterea
producției agroalimentare, diversifi
carea produselor, realizarea de sor
timente variate, care să permită ce
tățenilor cumpărarea produselor in
cantități raționale, mobilizarea tu
turor spre a lua o atitudine fermă,
intransigentă împotriva risipei, cu
convingerea că indiferent sub ce
formă s-ar manifesta, aceasta impie
tează asupra intereselor tuturor,
adîncirea spiritului de răspundere ca
proprietar, producător și consumator
de bunuri al fiecăruia — toate aces
tea concurind la satisfacerea în con
diții din ce în <țe mai bune a cerin
țelor de consum, la asigurarea unei
aprovizionări normale, echitabile, la
realizarea telului major urmărit cu
consecventă de partid, de orînduirea
noastră — ridicarea nivelului de trai
al poporului.

C.E.C.

Casa de Economii și Consemnațiuni informează depunătorii că în
cadrul manifestărilor prilejuite de
sărbătorirea „Săptămînii economi
ei". tragerile la sorți pentru acor
darea ciștiguriior pentru trimestrul
III 1981 vor avea loc în Capitală,
duipă cum urmează :
— luni 26 octombrie ora 16,30
in sala Casei de cultură din str.
Zalomit nr. 6 pentru libretele de
economii pentru construirea de lo
cuințe, cu ciștiguri in materiale de
construcție și pentru turism :
— joi 29 octombrie ora 18,00 in
sala Savoy a Teatrului Constantin
Tănase pentru libretele de econo
mii cu dobindă și ciștiguri în auto
turisme emise de unitățile C.E.C.
din Capitală ;
— vineri 30 octombrie ora 16,30
în sala Casei de cultură din str.
Zalomit nr. 6 pentru libretele de
economii cu dobindă și ciștiguri în
autoturisme
emise de unitățile
C.E.C. din țară.
Tragerile la sorti fiind publice.
Casa de Economii și Consemnatiuni invită pe cei interesați să ia
parte la efectuarea acestora.
Listele oficiale cu numerele li
bretelor ieșite ciștifiătoare la trage
rea diin 26 octombrie a.c. vor fi pu
blicate in presa centrală.
Listele oficiale cu numerele li
bretelor de economii cu dobindă și
ciștiguri în autoturisme ieșite câș
tigătoare la tragerile din 29 și 30 oc
tombrie a.c. întocmite de Centrala
C.E.C. se pot consulta la cîteva zile
după tragere la orice unitate C.E.C.
Casa de Economii și Consemnatiuni anunță în scris pe fiecare
ciștigător la tragerile la sorti ale
libretelor de economii cu dobindă
și ciștiguri in autoturisme pentru
a se prezenta la sucursalele și fi
lialele C.E.C. în vederea efectuării
formelor de intrare în posesia cîștigului.
în situația în care titularul libre
tului ieșit ciștigător la o tragere la
sorți nu se prezintă la unitatea
C.E.C. în termen de 30 de zile, cîștigul se creditează în fișa de cont
a libretului, avind același regim ca
și depunerile efectuate de către ti
tulari. aceștia puțind dispune de
suma respectivă după dorință.

cinema
• 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.
• Cobai
(„Săptămîna filmului bel
gian”) : 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 î 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 t PACEA — 15.30; 17,30;
19,30.
• Șantaj î COSMOS — 15,30;
17,30;
19.30.
• Ana și „hoțul** : ARTA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Ghețari pe înălțimi : SALA MA&E
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 : 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.
• Moscova nu crede în lacrimi î EFO
RIE — 9; 12; 16; 19.
• Escadronul
husarilor
zburători :
DACIA — 9; 12; 16; 19.
• Echipajul : DRUMUL
SĂRII
—
15.30; 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți — 10 ;
12,30; 15; Fuga de acasă — 17,30; 19,30:
VIITORUL.
• Idilă în munții Lu Shan ; POPU
LAR — 15,30; 17,30; 19,30.
• Marfă furată — 11; 16, Regina din
Tîrnovo — 18; 20 : PROGRESUL.
• Toată lumea e a mea : FESTIVAL
— 9; 12,15; 15,45; 19, GLORIA — 8,30;
1145; 14:
17; 19,45, AURQRA —
9;
12; 16; 19.

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, joi dupăamiază, in vizită protocolară de pre
zentare, pe ambasadorul Statelor

Cronica
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, a primit,
joi după-amiază. pe dr. Taha Bali.
adjunct al ministrului economiei și
comerțului exterior al Republicii
Arabe Siriene, care face o vizită în
tara noastră cu prilejul T.I.B. ’81.
în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie
statornicite între țările noastre, rolul
hotăritor pe care l-au avut înțelege
rile convenite cu prilejul convorbiri
lor la nivel înalt în amplificarea și
diversificarea cooperării româno-siriene pe multiple planuri, în inte
resul ambelor țări și popoare, al
păcii în lume. Au fost abordate, tot
odată, probleme privind posibilitățile
de dezvoltare în continuare a coope
rării economice în domenii de interes
reciproc, de lărgire a schimburilor
comerciale dintre cele două țări.
A participat Ion M. Nicolae. primadjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale,
A fost de fată Hayssam Barakat,
ambasadorul Republicii Arabe Siriene
la București.
★

Joi seara a sosit iln capitală
Torsten Gustafsson, ministrul apă
rării al Suediei, care, la invitația
generaluiui-locotenent
Constantin
Olteanu, ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste Româ
nia, face o vizită oficială în țara
noastră.
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
oaspetele a fost mtîmpinat de mi
nistrul apărării naționale, de primul
adjunct și adjuncți ai ministrului
apărării naționale, de generali și
ofițeri ai armatei române.
Erau prezenți Hans E. Skold. am
basadorul Suediei in țara noastră,
colonel Petre Torsten Karl Gustav,
atașat militar, aero și naval, membri
ai ambasadei.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24,
25 și 26 octombrie. In țară : Vreme în
general umedă. Cerul va fi mai mult
noros. Vor cădea ploi care vor avea și
caracter de averse mal frecvente in
vestul și nordul țării. La munte și, izo-,
lat, in nordul țării precipitațiile vor fi
și sub formă de iapoviță și ninsoare.
Vint slab pină la moderat, cu intensifi
cări, locale de scurtă durată. Tempera
tura aerului in scădere. Minimele vor
fi . cuprinse Intre 2 și 12 grade, izolat
mai coborite în estul Transilvaniei și
nordul țării, iar maximele între 10 și 20
de grade, looal mai ridicate în estul ță
rii, în prima zi.

• Program de desene animate — 9,15;
11. Pasărea de foc spațială — 12,30;
14,45; 17,15; 19.45 : DOINA.
• Numele meu e iubire : GRIVIȚA
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Războiul stelelor : FERENTARI —
10.30; 15,30; 18,30, MUNCA — 9;
12;
15,30; 19.
• Piedone In Egipt : GIULEȘTI - 9 ;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. MIORIȚA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Polițist sau delincvent ;
COTROCENI — 14: 16; 18; 20.
• Călărețul electric : VOLGA —
9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Domnișoara Noorie : FLACARA —
15; 17,30; 19,45.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Că
ruța cu paiațe — 19; (sala Atelier) :
Așteptindu-1 pe Godot — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu“ (Ate
neul Român) : Concert simfonic de
dicat „Zilei Națiunilor Unite**. Diri
jor : Djura Jaksic (R.S.F. Iugoslavia).
Solist î Marin Cazacu — 19.30.
• Opera Română : Faust — 18.
• Teatrul de operetă : Poveste din
cartierul de vest — 19,30.
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra**
(sala Schitu Măgureanu) : O zi
de
odihnă — 19.30, (sala Grădina Icoanei):
Furtuna — 19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul
englezesc
— 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Mirii al a — 20.
• Teatrul de comedie : Concurs
de
frumusețe — 19.30.
• Teatrul „Nottara* (sala Magheru) :
Karamazovii — 18,30, (sala Studio) :
Omul care face minuni — 19.
• Teatrul Giulești (sala
Majestic) :
A cincea lebădă — 19,30, (la
clubul
I.C.T.B.) : Jean, fiul iui Ion — 15.
• Teatrul „Constantin Tănase** (sala
Savoy) : Veselie la Tănase — 19,30;
(sala Victoria) : Belmondo al II-Iea
— 20.
• Ansamblul
„Rapsodia română** :
La fîntîna dorului — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu** :
Dulcea
ipocrizie a bărbatului matur — 19,30.
• Circul București :
Music-hall la
circ — 19.30.

primate de unii savanti asupra le de De litoral folosesc apa mă
posibilității ca zăcămintele de rii pentru udatul sfeclei de za
petrol să nu fi avut tot hăr. S-a confirmat opinia că
ca origine transfor dacă udarea se efectuează nu
După unii geofizicieni ameri deauna
marea materiilor organice in mai de 5—7 ori pe an. solul nu
cani. în adîncurile scoarței te straturile sedimentare. Una din devine
sărat, iar ogorul capătă
restre ar exista fabuloase re
necesare plan
zerve de gaze naturale. Inacce opiniile formulate asupra for microelementele
telor.
sibile forajului, aceste gaze îsi mării presupuselor rezerve de
săsesc uneori singure drumul gaz se referă la reacția grafi
printre roci, asa cum o arată tului (aflat, probabil. în mari
• PILĂ CU HIDRO
flăcările observate dună produ cantităti în profunzimile PăminGEN
PENTRU AUTOVE
tului)
cu
apa.
cerea unor cutremure de păHICULE. Un consorțiu olarimînt. Dacă am reuși să recu
perăm o parte din aceste gaze,
• IRIGAȚII CU APĂ dezo-belgian a dus la Dunct o
criza energetică nu ar mai fi
cu combustibil care. în vii
DE
MARE. Oamenii de știin Dilă
decit o amintire, susțin cercetă
torii 5—10 ani. va permite au
torii, precizînd că ar fi vorba ță sovietici au stabilit că apa tomobilelor. camioanelor si au
de metan de origine anorganică, din Marea Baltică este cores tobuzelor să circule pe bază de
adică de gaz ce nu este rezul punzătoare pentru udarea ogoa hidrogen. Tehnicienii consorțiu
tatul descompunerii lente a ma relor si nu dăunează semănătu lui au reușit să adapteze costi
teriilor organice fosile. Această rilor. La recomandarea cercetă sitoarea pilă cu hidrogen folo
ipoteză a pornit de la ideile ex torilor. colhozurile si sovhozuri sită în programele spațiale „A-

• HIDROCARBURI DE
ORIGINE ABIOGENICĂ?

I
Multe noutăți în standurile industriei
electrotehnice românești

în aula Academiei Republicii So
cialiste România au inceput, joi,
lucrările primului simpozion național
privind inteligenta artificială și ro
botica. organizat de Academie și In
stitutul central pentru conducere și
informatică.
în cadrul ședinței inaugurale au
prezentat comunicări prof. Mihai
Drăgănescu, membru corespondent
al Academiei („Inteligența socială"),
acad. Ion Coteanu („Structura limbii
și inteligenței artificiale") și prof.
Constantin Arseni, membru cores
pondent al Academiei („Competenta
și performanta informațională a cre
ierului uman"). Participanta — ingi
neri, matematicieni, psihologi, neuro
logi, lingviști, biologi — abordează,
în cadrul comunicărilor și dezbateri
lor, probleme fundamentale ale in
teligenței artificiale, conexiunile ei
cu filozofia, psihologia și neurologia,
precum și aplicațiile inteligentei ar
tificiale în robotică, în recunoașterea
formelor in vederea și vorbirea arti
ficială. înțelegerea limbajului natural.
★

La sediul Asociației de drept in
ternational si relații internaționale
a avut loc, joi. o manifestare cultu
rală consacrată centenarului Picasso.
Cu acest prilej, prof. dr. Dan Grigorescu a prezentat expunerea intitu
lată „Picasso și pacea". Au fost vi
zionate apoi filme documentare
realizâte de studiourile cinematogra
fice franceze ce ilustrează viața și
creația lui Picasso.
Au participat membri ai Acade
miei Republicii Socialiste România,
cadre didactice universitare, cerce
tători și ziariști,
★

Joi după-amiază, la pavilionul R.D.
Germane din cadi-ul Tirgului inter
national București, a avut loc o fes
tivitate prilejuită de livrarea de
către R.D.G. țării noastre a autotu
rismului Trabant 601 cu nr. 25 000.
(Agerpres)

★

La Timișoara au început ieri lu
crările celei de-a treia sesiuni anua
le de comunicări „Progrese în fi
zică", manifestare științifică organi
zată de Comitetul național român de
fizică și Institutul central de fizică
împreună cu Universitatea și Institu
tul politehnic „Traian Vuia" din lo
calitate, la care participă cercetători,
cadre didactice, alți specialiști din
întreaga țară. Cuvintul de deschidere
a fost rostit de acad. loan Anton,

I

Unite ale Americii, David B. Fun
derburk.
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat intr-o
atmosferă cordială.
(Agerpres)

zilei

★

președintele comitetului de organiza
re. în prima ședință plenară, acad.
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al
Consiliului Național pentru Știință și
Tehnologie, a prezentat expunerea
„Fizica in cadrul programelor de
cercetare ale anilor ’80“.
în cele 11 secțiuni ale sesiunii vor
fi susținute pe parcursul a trei zile
(22—24 octombrie) peste 400 de co
municări pe teme privind fizica nu
cleară, teoria cimpului și particule
elementare, fizica atomică și molecu
lară, fizica și tehnologia materiale
lor noi. tehnologii și producerea izo-1
topilor și radioizotopilor, fizica plas
mei, laseri, realizări și perspective
în domeniul laserilor și aparaturii cu
radiații, biofizică, și radiobiologie,
geofizică și seismologie, astronomie
și astrofizica, fizica spațiului cosmic
și zborul cosmonautului, român. De
asemenea. în cadrul sesiunii vor mai
avea loc 3 mese rotunde pe teme de
larg interes științific, precum și o
masă rotundă ce va dezbate proble
me de invățămint, ale fizicii. Cu pri
lejul acestei reuniuni științifice, in
holul universității timișorene s-a
deschis expoziția ..Realizări in dome
niul fizicii in
Republica Socialistă
România" (Cezar Ioana).

torului român, prin gabarite mai
mici, consumuri reduse de metal și
de energie, inscriindu-se astfel in li
mitele impuse de cele mai severe
norme și standarde internaționale.
întreprinderea „Electroputere" din
Craiova prezintă motoare, transfor
matoare de putere, contactoare, se
paratoare ș.a., solicitate de pe acum
de numeroase firme străine. Apara
tura electrocasnică atrage, de aseme
nea. atenția vizitatorilor ; este mult
mai diversificată, se remarcă printr-o linie arhitectonică modernă și
are un consum de energie diminuat
față de modelele anterioare. Sint
expuse, in premieră, și o serie de
mașini electrice, din rindul cărora
amintim mașina de finisat cu ultra
sunete tip MFU, mașina de bobi
nat tip MBj, mașina de echilibrat
MMC-100.
Firma „Electroexportimport", prin
produsele pe care le expune in stan
durile salo, oferă o imagine repre
zentativă a potențialului de produc
ție și de export de care dispune la
ora actuală industria electrotehnică
românească.

La actuala ediție a Tirgului in
ternațional București, industria elec
trotehnică prezintă o reprezentativă
ofertă de export, rezultat firesc al
importantelor realizări obținute in
această ramură a economiei româ
nești. în standurile
amenajate in
cadrul pavilionului central —A. ca și
pe platformele exterioare sînt expu
se nu mai puțin de 600 de produse
fabricate de întreprinderile din ca
drul Centralei industriale de mașini
și aparate electrice din Craiova și
Centralei industriale de motoare și
materiale electrotehnice din Bucu
rești. Peste jumătate dintre acestea
poartă mențiunea „produs nou".
întreprinderea de comerț exterior
,.Electroexportimport" oferă noi serii
de motoare electrice AȘA. ASTA.
ASFN, MIF, MMC ș.a., care pot fi
utilizate in cele mai diferite sectoare
industriale, printre care in industria
metalurgică, la acționarea macara
lelor și utilajelor de construcții. Ele
se impun, asemenea celorlalte tipuri
și serii de motoare electrice care
figurează în nomenclatorul exporta

Opinii ale participanților de peste hotare
Renat Iseev, director comercial al
pavilionului Uniunii Sovietice : „Ca
racteristica dominantă a actualei edi
ții a Tirgului internațional de ■ la
București, desfășurată sub deviza
„Comerț — cooperare — dezvoltare",
a constituit-o intensa activitate de
tranzacții comerciale pe care au
purtat-o expozanții. Rezultatele parti
cipării U.R.S.S. la T.I.B. ’81 sint deo
sebit de rodnice. în această perioadă,
organizațiile sovietice de comerț ex
terior au încheiat cu întreprinderile
românești contracte de import-export
în valoare de 500 milioane ruble.
Acestea se referă, în principal, la
exportul in România de țiței, mașiniunelte, autoturisme, echipament pen
tru industria metalurgică. întreprin
derile românești vor exporta in
U.R.S.S. mașini-unelte, mașini agri
cole, echipament pentru extracția ți
țeiului, încălțăminte. Volumul mare
al contractelor încheiate reflectă di
namismul ridicat al schimburilor re
ciproce de mărfuri și colaborării
tehnico-știintifice stabilit pentru ac
tualul cincinal. în final, doresc să
adresez mulțumiri organizatorilor ro
mâni pentru condițiile superioare de
expunere asigurate în perioada tir
gului".

mul exporturilor românești în Belgia
a crescut de peste trei ori, fată de
aceeași perioadă a anului trecut. Un
rol important in impulsionarea schim
burilor de mărfuri, in adîncirea și
diversificarea colaborării tehnice și
științifice îl va avea cea de-a V-a
sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale româno-belgiene. care se
va desfășura in zilele următoare. Cu
această ocazie, vom revedea toate
acțiunile de cooperare, vom face noi
propuneri de conlucrare, vom apro
funda problemele privind cooperarea
pe terțe piețe. Concluziile expozanți
lor belgieni prezenți la T.I.B. ’81 vor
fi foarte utile in desfășurarea unei
activități rodnice a acestei comisii".

Jean-Paul Koselek, reprezentantul
firmei „Renault" — Franța. „Este
binecunoscută colaborarea fructuoasă
stabilită de peste 10 ani de firma
„Renault" cu industria constructoare
de mașini din România. în această
perioadă au fost realizate la între
prinderea din Pitești sute de mii de
autoturisme „Dacia", care și-au cîștigat un bun renume și pe piața in
ternațională. în momentul de fată,
firma noastră participă la programul
de dotare a altor unități industriale
din România. Astfel, am livrat fa
bricii de motoare de la uzina „23
August" din București o serie de
mașini-agregat de mare complexitate.
Analizăm, de asemenea, impreună
cu parteneri români posibilitatea
începerii cooperării în fabricația de
vehicule industriale. Proiecte există
și în alte domenii și participarea
noastră la tîrg a constituit un foarte
bun prilej de a cunoaște mai exact
posibilitățile fiecărui partener, do
meniile în care șansele de reușită
sint cele mai mari in această peri
oadă caracterizată pe multe piețe de
recesiunea economică".

Lucia Bovijn, directoarea pavilio
nului Belgiei : „Și în acest an.
Belgia este prezentă cu o expoziție
colectivă la Tirgul internațional
București, expresie a interesului ma
nifestat pentru piața românească, a
dorinței care există în vederea ex
tinderii schimburilor comerciale. La
T.I.B. '81 participă, de asemenea.
Oficiul belgian de comerț exterior,
instituție oficială avind scopul de a
inlesni legăturile intre industria bel
giană și partenerii români. în ultimii
ani. schimburile comerciale bilate
rale au înregistrat un curs ascendent.
Semnificativ este faptul că. în pri
mele șase luni ale acestui an. volu

Dan CONSTANTIN
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RUGBI: Formația Franței pentru apropiatul

Steaua București - Torpan
Pojat Helsinki : 103-87

reveni în reprezentativă, dar șanse
la titularizare are și Lorieux. Joinel
și Lacans vor fi indiscutabil prezenți
in linia a 3-a, Rodriguez puțind fi
al treilea component al liniei. Pe
postul de mijlocaș la grămadă can
didează Berbizier și Elissalde. Lapor
te are cele mai mari șanse să fie ti
tularizat la uvertură, in ciuda for
mei excelente arătate de Vivies. care
are totuși și el
importante șanse.
Marea revelație a turneului din Aus
tralia, Mesny, va fi sigur unul din
tre centrii treisferturilor, pentru ce
lălalt post candidind Bertranne, re
cordmanul selecționărilor, cu 66 de
prezențe, și Codorniou. Incerte sint
aripile, in schimb Serge Gabernet,
fundașul „Marelui șlem" de anul tre
cut din turneul celor 5 națiuni, este
titular pentru tricoul cu numărul
15“, se arată in încheiere în comen
tariul ziarului parizian.

Aseară, in Sala sporturilor FIoreasca. din Capitală, in cadrul „Cu
pei campionilor europeni" ia baschet
masculin, s-a disputat meciul dintre
echipa bucuresteană Steaua si for
mația finlandeză Torpan Pojat Hel
sinki. Intilnirea s-a încheiat cu .sco
rul de 103—87 (48—50) in favoarea
baschetbalistilor români. Principalii
realizatori ai echipei noastre au fost
Roman Opșitaru (29). Costel Cernat
(26) si Florin Ermurache (14). De la
oaspeți s-au evidențiat Lee Freeman
(32) si Sarkalahti (16).

în cîteva rinduri
• Ieri. în sala Floreasca din Ca
pitală a inceput competiția de bas
chet masculin dotată cU „Cupa UR
BIS", întrecere aflată la a 4-a ediție,
organizată de asociația bucureșteană
cu același nume.
în prima zi s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Rapid București —
Carpați București 88—64 ; URBIS —
C.S.U. Sibiu 79—69.
Miine, tot în sala Floreasca, incepind de la ora 16,00, vor avea Ioc
partidele : C.S.U. Sibiu — Carpați
București și URBIS — Rapid Bucu
rești.

AUTOMOBILISM : Azi, la Pitești, „Cupa Argeșului”
la viteză pe circuit
Campionatul automobilistic la vi
teză pe circuit se incheie astăzi la
Pitești, odată cu disputarea primei
ediții a concursului dotat cu „Cupa
Argeșului", in organizarea filialei
județene
A.C.R.
și a asociațiilor
sportive „Dacia Pitești" și I.T.A. Ar
geș. Concursul este deschis tuturor
automobiliștilor (consacrați sau înce
pători) și se va disputa pe categorii.
Traseul — în lungime de 2,4 km
— va fi parcurs de 10 ori. pe ruta
stadionul „1 Mai", străzile Războieni.
Exercițiu, Vasile Lupu. Traian, bu
levardul Eroilor, stadionul „1 Mai"
(unde va avea Ioc și sosirea). Pri
mul start — la ora 14.
La „Cupa Argeșului" — întrecere
organizată in memoria cunoscuților
automobiliști Ilie Olteanu si Petre
Vezeanu — se anticipează dispute
spectaculoase și foarte echilibrate, la
start aliniindu-se cei mai buni aler
gători de viteză pe circuit. între aceștia : piteștenii Nicu Grigoraș, Vic-

DE PRETUTINDENI
si ..Gemini", realizind un
instrument de mare eficientă
Dentru transformarea directă a
gazului în electricitate. La pre
turile actuale, utilizarea oile!
revine mai scumpă decit a unui
motor diesel, dar se au în ve
dere perfecționări ale acesteia,
care ar face procedeul compe
titiv. Primul autobuz-prototip alimentat de o asemenea Dilă cu
combustibil a înceout să circule
de orobă.
doIIo"

• TURBINĂ-GIGANT.
Fabricarea celei mai mari tur
bine cu gaze din lume a fost
terminată recent în Berlinul oc

tor Nicoarâ. St. Iancovici (primii
doi. impreună cu
Ludovic Balint,
făcind parte din echipajele româ
nești care, pe mașini („Dacia 1 300",
au avut și in acest an o comportare
meritorie in „Turul
Europei"), B.
Ursu (de la I.N.M.T.
București),
Cornel Motoc (Tractorul Brașov), W.
Hirschvogel (C.S.M. Reșița), Doru
Gindu (I.T.B.), V. Oancea (I.P.A. Si
biu), FI. Mateescu (Unirea Tricolor),
M. Alexandrescu (Politehnica Bucu
rești), etc.
Desigur, șanse la ocuparea prime
lor locuri in clasamentul general —
și deci la ciștigarea trofeului — au
in principal experimentalii automobiliști de la „Dacia" Pitești, benefi
ciari ai unor mașini mai bine puse
la punct. Ceea ce nu înseamnă insă
că lupta în fiecare cursă nu rămîne
deschisă, cunoscind pasiunea și am
biția multora dintre ceilalți compe
titori. (I. Dumitriu).

• La Budapesta și Tatabanya
s-au disputat primele meciuri ale
turneului internațional feminin de
handbal. Echipa României a învins
cu 23—20 (13—10) selecționata Iugo
slaviei. Alte rezultate : Ungaria —
Norvegia 27—12 (10—6) ; U.R.S.S. —
Ungaria (B) 24—13 (10—3).

calculator comandat verbal. El
..ascultă" de două persoane di
ferite. care trebuie să înregis
treze mai intii in memoria aDaratului cifrele de la 1 la 10
și denumirea operațiunilor. Apoi
este suficient ca mașinii să 1
se spună, de oildă. „o sută pa
truzeci si Datru imnărtit la pa
tru" ca ea să răspundă Dromut.
Deocamdată, dimensiunile calcu
latorului „ascultător" sint ceva
mari decît ale aparatelor
• CALCULATOR mai
similare cu clape, dar se scon
„ASCULTĂTOR".
Toate tează pe o miniaturizare in vii
minicalculatoarele comercializate torul apropiat.
Dină acum se caracterizau orintr-o serie de clane care sînt
• ÎNCĂLZIRE PRIN
acționate cu degetul oentru ca
aoaratul să efectueze calculele EFECTUL RADIAȚIEI.După
dorite. Recent, dună cum infor cum informează presa america
mează revista franceză „Le nă. a fost pus la punct un dis
Point", a apărut primul mini pozitiv cu ajutorul căruia o ca

cidental. Este vorba de un co
los cu outerea de 125 000 kW și
greutatea totală de 155 de tone.
Construcția turbinei urmărește
să asigure curentul electric ne
cesar in orele de virf si să suolinească alte gruouri electroeeneratoare — la uzina unde va
fi instalată — tn cazul cînd aces
tea s-ar defecta.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

,,Cupa campionilor europeni"
la baschet

meci cu echipa României
PARIS 22 (Agerpres). — într-un
articol consacrat sezonului de toam
nă al rugbiului francez, comentato
rul de specialitate al cotidianului pa
rizian „L’Equipe" scrie, intre altele :
Pentru meciul cu România, de la
Narbonne, responsabilii .echipei na
ționale sint deciși să formeze un „Iii"
redutabil, care va avea sarcina de a
face uitat durerosul
episod de la
București, de anul trecut". în co
mentariu, ziaristul francez face o se
rie de considerații asupra alcătuirii
formației pentru meciul de la 1 no
iembrie, de la Narbonne, subliniind
câ, in afara unor indisponibilități,
vor fi prezenți cei mai valoroși jucă
tori francezi. „In absența lui JeanPierre Rives, accidentat de mai mul
tă vreme, se scrie in articol, căpitan
al naționalei va fi. logic, Paparamborde. Cremaschi va fi aproape si
gur celălalt pilier. Alături de Revallier in linia a doua, Alain Maleig va

5

• La Budapesta s-a disputat întilnirea
internațională amicală de
box dintre echipele de juniori ale
Ungariei și Franței. Meciul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate :
5—5.
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Gustos, pentru
toate... gusturile

I

Specialiștii Stațiunii de cerce
tări viticole din Greaca, jude
țul Giurgiu, au „lansat" anul
acesta un nou soi de struguri
de masă, care poartă denumirea
localității. Preluind cele mai
bune însușiri ale „părinților" și
„strămoșilor" lor, noua creație a
întrunit aprecieri unanime din
partea specialiștilor, și tot in
unanimitate a fost omologată
pentru a fi extinsă in cultură,
Calitățile :
o
productivitate
înaltă și un gust pentru toate...
gusturile. Bobul este mare, fru
mos. deosebit de parfumat. Cu
precizarea că strugurii din noul
soi „Greaca" sint numai pentru
masă. Cu alte cuvinte, vi
tamine !

I

La miez
de noapte
La un miez de noapte, cițiva
țărani cooperatori din Zvoriștea
— Suceava au intilnit pe cimp
o autobasculantă de 16 tone cu
farurile stinse. Cel care ve
nise cu ea incărca de zor,
de pe cîmpul lor. sfeclă de
zahăr. La apropierea oamenilor,
individul a apăsat pe accelera
ție și a dispărut în noapte, su
părat că nu apucase să incarce
decit cîteva sute de kilograme
de sfeclă de zahăr, in loc de
tone intregi, cum plănuise. Dar
pină să se crape de ziuă, făp
tașul a fost prins: un anume
Constantin Rusu, care
furase
autobasculanta de pe un șantier
de unde fusese dat afară pentru
tot felul de abateri. Acum va
simți și gustul amar al... sfeclei
de zahăr furate.

Pe ocolite și...
de-a dreptul
Municipalitatea
din Tulcea
... —
-------- a
luat hotărirea să modifice tra
seele autobuzelor de transport
in comun. Adică nici un auto
buz nu mai are voie să circule
prin zona centrală a orașului.
Toate — dar absolut toate —
au fost dirijate spre
șoseaua
de... centură. Pentru a ajunge,
de exemplu, din cartierul ves
tic al orașului la fabrica de
conserve de legume trebuie să
schimbi două autobuze. Și cum
acestea nu circulă ritmic, mun
citorii de aici
_
chiar
dacă
pleacă acum cu o oră mai de
vreme de acasă
intirzie
la muncă ore intregi. De cind cu
schimbarea traseelor, mulți oa
meni bat kilometri intregi pe
jos, numărul călătorilor s-a re
dus la jumătate. In schimb,
consumul de carburanți a cres
cut aproape de două ori (! ?).

Musafirul
de la Pucioasa
Abia eliberat dintr-o detenție
unde ispășise o condamnare
pentru furt. Constantin Ana din
Comișani (Dîmbovița) s-a gindit să-și înceapă noul mod de
viață cu un... concediu. A pus
ochii pe mașina unuia care-și
lăsase și actele înăuntru,
s-a
urcat la volan și a descins, jo
vial, la motelul din Pucioasa.
Aici s-a legitimat cu actele pă
gubașului și a închiriat o came- '
ră. Recepționerul n-a schițat
nici gestul elementar de a con
frunta fotografia de pe buletin
cu „ „figura" care-i stătea in
față. Și astfel, individul, o dată
instalat intr-o cameră conforta
bilă, a ținut-o tot într-o petre
cere. De, se afla in concediu,
nu? După vreo două săptămini,
a dispărut fără urmă. Nu îna
inte de a-i „ușura" pe cei de la
motel de vreo 13 000 de lei și de
băuturi în valoare de alte 5 000
lei !
De, cine nu deschide ochii...

Pasageri
de ocazie
Deși avea permis de conducere
de peste un an și jumătate.
Victor Penișoară din Galați
___
a
plecat cu autoturismul 2-GL5237 in prima sa călătorie —
și încă foarte lungă — pină la
Botoșani, unde voia să-l ducă
pe un coleg.
La ieșirea din
Vaslui a luat trei pasageri de
ocazie: un profesor cu logodni
ca sa și un boxer din lași. Angajindu-se in depășirea riscan
tă a unui camion, Penișoară a
pierdut controlul volanului și a
intrat într-un
pom. Urmarea:
colegul n-a mai ajuns la Boto
șani, nici logodnicii la părinți,
nici boxerul pe ring. Cu toții,
în frunte cu Penișoară, au fost
duși la spital. Cit despre mași
nă, ce să mai vorbim...

| Un pariu
cu bucluc

I
meră poate fi încălzită prin ceea
ce constructorii lui numesc lu
mină solară artificială. Este vor
ba de un sistem de folosire a
unor raze care, răspindite in
tr-o cameră, produc căldură ra
diantă cîntl vin în contact cu
corpuri solide. Cu alte cuvinte,
sistemul acesta poate încălzi nu
mai persoanele si obiectele cu
care razele sale vin in contact,
nu tot aerul din încăpere. Ra
diatorul constă dintr-un panou
de aluminiu, acoperit cu sticlă,
care reprezintă materialul ra
diant al căldurii electrice. Căl
dura produsă de acest dispozi
tiv poate fi asemuită cu aceea
oe care o persoană o simte ne
o Dlaiă însorită. Utilizarea dis
pozitivului nu produce miros ori
reziduuri si răsoîndeste căldură
în mod uniform.

FAPTUL
DIVERS

«
— Măi aceștia, știți voi cit
pot să beau eu ? — i-a întrebat,
țanțoș, Timar Jânos din Lunca
de Sus. județul Harghita, pe
amicii cu care stătea la un pa
har. Păi, eu dacă-mi pun mintea
cu voi...
— Fugi, mă, că te lauzi !
— Punem pariu că beau o
sticlă de tărie și una de spumos, pe nerăsuflate ?
Timar a pus pariu și a dus
prima sticlă la gură. A băut-o,
intr-adevăr, pe nerăsuflate. La
fel și pe-a doua.
Dar imediat a căzut ca se
cerat. A fost dus in grabă la
spital : comă alcoolică, inter
venție promptă din partea me
dicilor, tratamente, reanimare...
Cind și-a revenit, cu greu, a
făcut un nou pariu, dar de data
aceasta cu medicii : „Mă jur
că-n toată viața mea n-am să
mai fac ce-am făcut..."
Rubricâ realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii
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NAȚIUNILE UNITE

Schimb de mesaje între tovarășul INTILNIRE LA NIVEL ÎNALT r. p. polonă : Organizațiile de partid
CHINO-AMERICANĂ
își manifestă sprijinul față de hotăririle
Nicolae Ceaușescu și primul ministru
al Greciei, Andreas Papandreu
recentei plenare a C. C. al P. M. U. P.

atena.

România se pronunță pentru
trecerea urgentă la măsuri
concrete de dezarmare
Intervenția reprezentantului țârii noastre in Comitetul pentru
problemele politice și de securitate al Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 22 — (De la trimisul nostru) : Comitetul pentru
problemele politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. con
tinuă să examineze diferitele aspecte legate de problema cea mai acută
și mai urgentă a vremurilor noastre, cea a dezarmării, dezbaterile punînd
în evidență încă o dată profunda preocupare a țărilor lumii față de in
tensificarea fără precedent a cursei înarmărilor, sublinierea necesității
unor măsuri neintirziate pentru a se opri și inversa această cursă, ceea
ce ar corespunde intereselor fundamentale ale întregii omeniri.

Luând
cuvântul,
reprezentantul
permanent al țării noastre la Na
țiunile Unite, ambasadorul Teodor
Marinescu, a prezentat poziția prin
cipială, consecventă a României, a
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind imperativele trecerii imediate
la negocieri efective de dezarmare
și, in primul rînd, de dezarmare
nucleară, dacă se dorește cu adevă
rat ca pacea să fie apărată, ca in
lume să prevaleze stabilitatea și în
crederea. In lumina acestei poziții
statornice — a spus vorbitorul —
România consideră că nu există sar
cină mai urgentă pentru Națiunile
Unite decît aceea de a acționa cu
cea mai mare vigoare în vederea
înfăptuirii dezarmării, a eliminării
definitive a politicii de forță și ame
nințare cu forța.
Comunitatea internațională — a
arătat, in continuare, reprezentantul
țării noastre — este pe bună drep
tate dezamăgită de sterilitatea nego
cierilor desfășurate în ultimii ani în
problemele dezarmării, soldate cu
adoptarea de rezoluții, rapoarte și
recomandări, in timp ce cursa inarmărilor, departe de a se încetini, a
primit noi și puternice impulsuri.
Au fost prezentate apoi conside
rentele României în legătură cu ac
țiunile ce trebuie întreprinse pentru
a se asigura reușita sesiunii specia
le, care va avea loc anul viitor. în
primul rind — s-a relevat — este
necesar ca statele și, îndeosebi, sta
tele cel mai puternic înarmate să
nu întreprindă nici o măsură pe
linia creșterii înarmărilor sau în alte
domenii de natură să înrăutățească
și mai mult situația internațională,
în al doilea rind, organismele deli
berative și de negocieri din sistemul
O.N.U., — cu deosebire Comitetul
pentru dezarmare de la Geneva, că
ruia îi revine, între altele, sarcina de
a elabora programul global de dezar
mare — și Comisia pentru dezarmare
trebuie să-și intensifice lucrările
pentru a ajunge la rezultate con
crete și la rapoarte de substanță,
care să fie examinate și aprobate la
sesiunea specială. în al treilea rînd,
Comitetul de pregătire a sesiunii
speciale, care a adoptat ordinea de
zi provizorie și a convenit asupra
majorității problemelor organizatori
ce. trebuie să-și concentreze aten
ția, la viitoarea sa reuniune, asupra
problemelor de substanță.
Vorbitorul s-a oprit, în, continuare,
pe larg asupra concepției țării noas
tre cu privire la prioritatea absolută
ce revine dezarmării nucleare. Pe
ricolele pe care le generează armele
nucleare — a spus reprezentantul
român — sînt astăzi și mai mari în
lumina dezvoltării cantitative și ca
litative a arsenalelor, ca și a apari
ției de teorii strategice care tind să
acrediteze ideea de neconceput că
un război nuclear limitat este po
sibil.
în cuvîntare s-au adus apoi critici
activității Comitetului pentru dezar
mare de la Geneva.
Incapacitatea
comitetului de a iniția negocieri con
crete asupra interzicerii producerii
de arme nucleare, reducerii stocu
rilor existente pină la eliminarea
lor completă, ca și asupra interzi
cerii experiențelor nucleare, lipsa de

rezultate la negocierile în vederea
elaborării de garanții pentru statele
neposesoare de arme nucleare fiind
tot atitea motive nu numai de ne
mulțumire, dar și de îngrijorare
crescândă — a spus vorbitorul.
România consideră că adevăratul
test al activității Comitetului pen
tru dezarmare îl vor constitui tocmai
modalitățile de obținere a unor re
zultate concrete în domeniul nu
clear.
Arătînd că țara noastră consideră
întemeiată și justă propunerea Uniu
nii Sovietice de a fi declarați cri
minali cei care vor recurge primii la
arma atomică, ambasadorul român a
subliniat că. paralel cu prioritatea ab
solută acordată dezarmării nucleare,
România sprijină, de asemenea, adop
tarea de măsuri vizind interzicerea
armelor chimice, radiologice. ca și a
altor arme și sisteme de arme de dis
trugere in masă.
Reprezentantul permanent al țării
noastre a înfățișat apoi considerentele
în baza cărora România a propus în
scrierea pe ordinea de zi a ultimelor
sesiuni ale Adunării Generale, inclu
siv cea actuală, a punctului privitor la
reducerea bugetelor militare. Relevind că dimensiunile atinse de chel
tuielile militare reprezintă o povară
de nesuportat pentru toate popoarele,
un obstacol major în calea progresului
economic și social, vorbitorul a stă
ruit asupra însemnătății pe care ar
avea-o adoptarea la actuala sesiune a
unui acord prevăzînd înghețarea chel
tuielilor militare la nivelul anului 1981
și s-a referit la documentul de lucru
prezentat în comun de delegațiile
României și Suediei asupra princi
piilor care să guverneze reducerea
bugetelor militare. Delegația română
își reafirmă convingerea — a spus
vorbitorul — că adoptarea acestor
principii, sub forma unei declarații
de către cea de-a doua sesiune spe
cială a O.N.U. consacrată dezarmării,
ar reprezenta o contribuție de seamă
a Națiunilor Unite la oprirea cursului
primejdios al escaladei cheltuielilor
militare.
A fost prezentată, în continuare,
poziția României in legătură cu pro
blema securității și cooperării in Eu
ropa, continentul unde s-au acumulat
cele mai puternice arsenale, clasice și
nucleare, și s-a subliniat cit de im
portant ar fi ca Adunarea Generală
să se pronunțe împotriva amplasării
și dezvoltării de noi rachete nucleare
cu rază medie de acțiune în Europa,
pentru inițierea cit mai curînd posi
bil de negocieri concrete care să
ducă la eliminarea acestor rachete, în
general a tuturor armelor nucleare,
din zona noastră geografică. înche
ierea cu rezultate pozitive a reuniunii
de la Madrid și în primul rînd adop
tarea unei hotărîri cu privire la con
vocarea unei conferințe consacrate în
tăririi încrederii și dezarmării în Eu
ropa ar avea efecte pozitive asupra
întregului climat politic mondial.
în încheierea intervenției sale, re
prezentantul român a relevat rolul
care revine O.N.U. în ce privește in
formarea opiniei publice internațio
nale asupra dimensiunilor și primej
diilor cursei înarmărilor, asupra des
fășurării rezultatelor negocierilor de
dezarmare, pentru a contribui astfel
la mobilizarea cît mai intensă a ma
selor populare.

o n. u.■. încheierea dezbaterilor privind
„Anul internațional al tineretului"
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). — S-a încheiat, după mai bine
de o săptămînă de dezbateri, exami
narea punctului intitulat „Anul in
ternațional al tineretului — partici
pare. dezvoltare, pace", care are la
origine, după cum se știe, o iniția
tivă a tării noastre. La discutarea
acestui punct au participat peste o
sută de delegați reprezentînd toate
zonele geografice, fapt ce demon
strează. indiscutabil, larga audientă a
inițiativei românești.
Un important număr de delegați au
ținut să elogieze activitatea Comite
tului Consultativ al O.N.U. pentru
Anul internațional al tineretului,
care, sub președinția reprezentantu
lui țării noastre, a pregătit un pro
gram de măsuri și acțiuni ce ur
mează să fie supus aprobării Adună
rii Generale. „în numele delegației
țării mele — a declarat reprezentanta
Indiei — aș dori să felicit pe mem
brii Comitetului consultativ și, în
special, pe domnul Nicu Ceaușescu,
președintele comitetului, pentru mun
ca excelentă pe care ap făcut-o
elaborînd programul de măsuri și ac
tivități privind pregătirea și marcarea
Anului internațional al tineretului.
Sintem cu toții conștienți de intere
sul și eforturile depuse de delegația
României in această problemă și,
încă o dată, aș dori să adresez dele
gației, președintelui Comitetului con
sultativ. caldele noastre felicitări".
Opinii similare au exprimat nu
meroase alte delegații. între care cele
din Sri Lanka, Pakistan, R.D.P. Ye
men.
Delegația S.U.A. a declarat că ra
portul Comitetului consultativ oferă
„o excelentă călăuză în acțiune
pentru toți membrii O.N.U. în legă
tură cu situația tineretului în lume,
precum și îndrumări de bază pentru
eforturile naționale, regionale și in
ternaționale. în promovarea înțelege
rii intre tineri și în stabilirea unor
măsuri care trebuie luate pentru îm
bunătățirea condiției tineretului".
Stăruind asupra însemnătății și
oportunității inițiativei românești,
delegația Greciei a subliniat că hotărirea de a se proclama un An inter
național al tineretului este menită
să ofere prilejul „unei mai largi an
trenări a tinerei generații în activi
tățile îndreptate spre ocrotirea valo
rilor culturale care diferențiază și.
în același timp, unesc popoarele".

Reprezentantul R; D. Germane a
arătat că țara sa sprijină ideea unei
Carte a drepturilor și îndatoririlor
tineretului, bazată pe declarația din
1965 a Adunării Generale a O.N.U.
cu privire la promovarea în rându
rile tineretului a idealurilor de pace,
respect reciproc și înțelegere între
popoare.
Reprezentantul Danemarcei a re
liefat că Anul internațional al tine
retului „trebuie să constituie un
prilej de intensificare a măsurilor
pe linia combaterii șomajului, pro
blemă dintre cele mai serioase pen
tru tinerii din multe țări ale lumii".
Intr-un sens similar s-a exprimat
reprezentanta Franței, care s-a de
clarat, între altele, pentru „demarginalizarea tineretului prin oferirea
posibilității de participare deplină la
toate sectoarele de activitate politi
că, economică și socială". Păreri ase
mănătoare au fost expuse de dele
gațiile Olandei, Irlandei, Austriei și
altor țări.
Subliniind
„atenția specială pe
care O.N.U. o acordă problematicii
tineretului ca urmare a inițiativei
României", delegația R. P. Chineze
a scos în evidență că „pacea pe care
o doresc tinerii nu poate fi obținu
tă cu prețul agresiunii și ocupației
străine și trebuie să fie o pace în
spiritul autodeterminării naționale,
independenței de stat și progresului
social. Dacă Anul internațional al
tineretului se va axa pe examinarea
aprofundată a problemelor participă
rii, dezvoltării și păcii, el va fi un
eveniment de mare semnificație în
canalizarea energiei, entuziasmului și
capacității de creație a tinerei gene
rații".
Delegația R.P. Congo a relevat că
„este de datoria întregii comunități
mondiale să pregătească tineretului
o lume mai bună", în timp ce dele
gația Siriei a menționat ideea —
împărtășită de numeroși participanți
— că „Anul internațional al tinere
tului nu poate fi un eveniment izo
lat, ci un proces continuu".
Semnificațiile Anului, privite sub
cele mai diferite aspecte, au fost, de
asemenea, subliniate de delegațiile
Noii Zeelande, Nepalului, Zambiei,
Guineei. Filipinelor, care au împăr
tășit, totodată, alături de alte nume
roase delegații, din preocupările ță
rilor lor pe linie de tineret.

ATENA 22. — Trimisul Agerpres,
Ștefan Nicolae, transmite : Un schimb
de mesaje de prietenie între tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele
Republicii Socialiste
România, și Andreas Papandreu, pri
mul ministru al Greciei, președintele
Partidului Mișcarea Socialistă Panelenă (P.A.S.O.K.) a avut loc joi la
Atena. Schimbul de mesaje a fost
prilejuit de primirea de către pre
mierul elen a ambasadorului țării
noastre la Atena. Ion Brad.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu au fost transmise premie
rului grec sincere felicitări cu prile
jul victoriei în alegerile de la 18 oc
tombrie și al numirii sale in funcția
de premier, precum și urări de sănă
tate și fericire personală, de prospe
ritate și pace poporului elen.
La rîndul său, premierul grec a
rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu sincere mulțumiri

pentru mesajul de felicitări și urări
de sănătate și fericire personală,
de prosperitate și bunăstare poporu
lui român prieten. Premierul grec a
relevat cu acest prilej personalitatea
proeminentă a șefului statului român,
care își aduce o contribuție hotărîtoare la cauza păcii și înțelegerii in
ternaționale.
Andreas Papandreu a subliniaț că,
așa cum se știe, îl consideră pe pre
ședintele Ceaușescu „nu numai un
mare conducător al României, un om
politic proeminent al Balcanilor și
Europei, ci și o personalitate mon
dială de prim rang". De asemenea,
l-a asigurat pe președintele Româ
niei că va face totul pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie dintre
cele două țări, pentru pacea și secu
ritatea în regiunea noastră, în Eu
ropa și în întreaga lume, exprimindu-și dorința continuării dialogului
fructuos început anul acesta la
București.

Secretarul general al Partidului Socialist Muncitoresc
Spaniol l-a primit pe reprezentantul P.C.R.
MADRID 22 (Agerpres). — Felipe
Gonzalez, secretar general al Parti
dului Socialist Muncitoresc Spaniol,
l-a primit pe tovarășul Ion Stoian.
membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-secretar al Comitetului județean
de partid Constanța, care reprezintă
Partidul Comunist Român la lucră
rile celui de-al 29-lea Congres al
P.S.M.S.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-au transmis
cu acest prilej tovarășului Felipe
Gonzalez un salut cordial și cele mai
bune urări de sănătate personală și
succes în activitatea sa. De aseme-

Politica dobînzilor înalte
accentuează recesiunea
economică în S.U.A.
WASHINGTON 22 (Agerpres). —
Economia S.U.A. se află din nou.
pentru a doua oară într-un an și ju
mătate, în recesiune, relevă .statisti
cile publicate la Washington. Potrivit
practicii americane, economia este
considerată în recesiune dacă pro
dusul național brut înregistrează o
rată negativă de creștere în două tri
mestre consecutive. Cifrele publicate
de Ministerul Comerțului relevă că
produsul național brut al S.U.A. a
scăzut. în trimestrul al treilea al anului în curs, în termeni reali, in
tr-un ritm corespunzînd unei rate anuale de 0,6 la stltă, după ce în tri
mestrul anterior se redusese cu 1.6 la
sută.
Agențiile de presă citează declara
țiile unor cunoscuțl economiști ame
ricani care apreciază că recesiunea
este în mare măsură o consecință di
rectă a politicii de restricții moneta
re și control financiar strict, mate
rializată, între altele, în ratele ban
care exagerat de înalte. Totodată, se
apreciază că tendința de scădere a
produsului national brut și. implicit,
de persistentă a recesiunii va con
tinua și în ultimul trimestru al anu
lui in curs, iar rata șomajului va fi
în creștere.

nea, a fost adresată urarea de deplin
succes Congresului al 29-lea al
P.S.M.S., de prosperitate pentru po
porul spaniol prieten.
Mulțumind, secretarul general al
P.S.M.S. a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
salut călduros și sentimentele sale de
prietenie și admirație pentru activi
tatea desfășurată de secretarul ge
neral al P.C.R.. subliniind că își
amintește cu plăcere de convorbirile
avute la București și Madrid.
Cu prilejul întrevederii, s-a expri
mat dorința ambelor părți de a se
extinde în continuare raporturile și
colaborarea dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Socialist Munci
toresc Spaniol, în interesul celor două
țări și popoare, al cauzei păcii și
înțelegerii internaționale.

CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager
pres). — Președintele S.U.A., Ronald
Reagan, și premierul Consiliului de
Stat al R.P. Chineze, Zhao Ziyang,
s-au întîlnit cu prilejul participării
la reuniunea internațională asupra
cooperării și dezvoltării de la Cancun.
După cum informează agenția China
Nouă, cu acest prilej au fost abor
date probleme privind relațiile bilate
rale și situația internațională actuală.
Potrivit aceleiași surse, în acest cadru
a fost adresată invitația reciprocă de
a fi efectuate vizite în S.U.A. și R.P.
Chineză, acceptată de ambele părți.

Deschiderea reuniunii
de la Cancun
CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager
pres). — Corespondentă de la V. Păunescu : Joi s-au deschis la Cancun,
în Mexic, lucrările Reuniunii inter
naționale pentru cooperare și dez
voltare. la care iau parte șefi de stat,
de guvern, miniștri de externe din
22 de țări — industrializate si în curs
de dezvoltare. Participanții abordează
o serie de aspecte ale relațiilor eco
nomice internaționale în vederea fa
cilitării unui acord privind desfășu
rarea de negocieri globale Nord-Sud
in cadrul O.N.U.

Amplă manifestație
de protest împotriva
cursei înarmărilor
TOKIO 22 (Agerpres). — Sute
de mii de oameni din întreaga Ja
ponie au participat miercuri la
demonstrații de protest împotriva
cursei înarmărilor și a pericolului
de război. Demonstranții au cerut
să fie desființate bazele militare
străine de pe pămîntul japonez și
abrogat tratatul
de securitate
japono-american. Pe de altă parte,
Partidul Socialist din Japonia a or
ganizat, împreună cu trei uniuni
sindicale, mitinguri avînd ca teme
dezarmarea, eliminarea armamen
tului nuclear și lupta pentru pace.

^agențiile de presa
gjw -■ pe scurt
NAȚIONALIZĂRI IN FRANȚA. După îndelungate dezbateri, Adunarea
Națională franceză a aprobat, cu 333 de voturi pentru și 197 împotrivă,
naționalizarea principalelor două companii franceze — „Suez" și „Paribas".
După cum relevă agenția France Presse, compania „Suez" este implantată
în 41 de state și este asociată mai multor grupuri bancare importante
din alte țări, în timp ce „Paribas" este prezentă în mod deosebit în
statele arabe și în Extremul Orient.
MINISTRUL INFORMAȚIEI ȘI
CULTURII AL ALGERIEI, Boualem
Bessaieh, a primit pe directorul ge
neral al Radioteleviziunii Române,
Ilie Rădulescu, cu prilejul vizitei
pe care o efectuează in Algeria. Au
fost abordate probleme privind dez
voltarea colaborării dintre radioteleviziunile din cele două țări,
adîncirea cooperării in domeniul in
formației, al artei și culturii.
DECLARAȚIE CEHOSLOVACO—
MOZAMBICANA. în Declarația
privind relațiile de prietenie și co
laborare dintre R.S. Cehoslovacă și
R.P. Mozambic. semnată la Praga
de Gustav Husak, secretar general
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia,
președintele R.S.C., și Samora Ma-

chel, ' președintele
Partidului
FRELIMO, președintele Mozambicului, se arată că cele două țări Vor
dezvolta relațiile de prietenie din
tre ele, vor respecta principiile nefolosirii forței și amenințării cu
forța în relațiile Internationale, ale
egalității suverane în drepturi și
neamestecului în treburile interne
ale altor țări. Cele două țări vor
sprijini și în viitor mișcarea de eli
berare națională, precum și statele
recent eliberate.
PREȘEDINTELE
PARTIDULUI
DE STINGĂ — COMUNIȘTII DIN
SUEDIA LA BELGRAD. La Belgrad
au avut loc convorbiri intre Dușan
Dragosavaț, președintele Prezidiu
lui C.C. al Uniunii Comuniștilor din

VARȘOVIA 22. — Trimisul Ager
pres, Gheorghe Ciobanu. transmite :
Rezultatele recentei plenare, a 4-a. a
C.C. al P.M.U.P., documentele apro
bate au găsit un viu ecou în rîndul
organizațiilor și activului de partid
din întreaga Polonie. Numeroase or
ganizații de partid adoptă hotăriri și
rezoluții care sînt expresia aprobării
și satisfacției cu care comuniștii au
întîmpinat rezultatele plenarei, ca
racterul concret al Documentului fi
nal. apreciat ca un program de acțiu
ne pentru toți comuniștii, pentru toți
patrioții polonezi.
Activul de partid din voievodatul
Rzeszow a relevat intr-o rezoluție
voința tuturor membrilor organizații
lor de partid de a realiza consecvent
în viată programul stabilit de cel
de-al IX-lea Congres, precum și de
recenta plenară. S-a scos în evidență
necesitatea de a imprima activității
de partid un caracter dinamic, de a
întări disciplina și caracterul comba
tiv în rindurile partidului. „Patria
noastră — se arată în rezoluție — are
nevoie de liniște internă, de efortul
tuturor îndreptat in direcția creării
bunurilor materiale de care avem
nevoie. Poate fi folosit numai ceea
ce constituie un rezultat al muncii
noastre".
La Przemysl, activul de partid și
de stat al voievodatului își exprimă,
într-o rezoluție. întregul sprijin pen
tru conducerea P.M.U.P., pentru to
varășul Wojciech Jaruzelski, primsecretar al C.C. al P.M.U.P. A fost
adresat un apel tuturor organizațiilor
și membrilor de partid din voievodat
de a nu-și precupeți eforturile în ve
derea transpunerii cît mai grabnice
în viață a hotărîrii recentei plenare
a C.C. și s-a cerut organelor de or
dine să folosească prerogativele lor
în acțiunile îndreptate împotriva
anarhiei și a activității elementelor
antisocial iste.
Combinatul Stalowa Wola. puterni
că citadelă a industriei poloneze,
sprijină întru totul hotărîrea plena
rei C.C. al P.M.U.P. și se adresează
tuturor membrilor de partid, tuturor
oamenilor muncii cu chemarea de a

Iugoslavia, și Lars Werner, pre
ședintele Partidului de Stingă — Co
muniștii din Suedia, care întreprin
de o vizită in R.S.F.I. Părțile au re
levat dezvoltarea cooperării dintre
cele două partide, exprimindu-și,
totodată, hotărîrea de a promova și
in viitor această conlucrare.
S-a
procedat, de asemenea, la un schimb
de opinii privind situația din miș
carea comunistă și muncitorească
internațională și unele probleme
majore ale vieții internaționale.
PARTIDUL COMUNIST ITA
LIAN ȘI PARTIDUL COMUNIST
MEXICAN se pronunță în favoarea
reluării negocierilor pentru destin
dere și cooperare internațională, se
arată în comunicatul comun dat
publicității la Ciudad de Mexico în
urma vizitei secretarului general al
P.C.I., Enrico Berlinguer. Cele
două partide își manifestă, de ase
menea. preocuparea fată de dete
riorarea situației
internaționale,
continuarea cursei înarmărilor și
extinderea conflictelor militare și
politice în diferite regiuni ale lu
mii și s-au angajat să întărească
solidaritatea cu țările care luptă
pentru eliberarea lor și în vederea
dezvoltării mișcării împotriva peri
colelor unei catastrofe nucleare.
REZULTATELE
DEFINITIVE
ALE ALEGERILOR DIN GRECIA.
La Atena au fost publicate jdi re
zultatele definitive ale alegerilor

depune
toate
eforturile
pentru
transpunerea in viată a prevederilor
acestui document — se arată într-o
rezoluție adoptată de comitetul de
partid al combinatului. Același lucru
se afirmă și într-o rezoluție a comi
tetului de partid de la întreprinderea
Chemitex-Stilon, din Gorzow.
In aceste zile s-au desfășurat, de
asemenea, reuniuni plenare ale co
mitetelor voievodale ale P.M.U.P. In
stanța voievodală de partid din Ra
dom s-a pronunțat pentru acțiuni
concrete prin mobilizarea tuturor for
țelor. prin sporirea disciplinei mun
cii, care să aibă ca efect depășirea
actualei situații. Totodată, s-a subli
niat necesitatea intensificării activi
tății ideologice, a unei acțiuni hotărîte a partidului în demascarea for
țelor antisocialiste.
Participanții la plenara comitetului
voievodal de la Tarnow au scos în
evidentă că realizare^ hotărîrii celei
de-a 4-a plenare a C.C. trebuie să
aibă nu numai rezultate social-economice. ci să contribuie și la învio
rarea activității ideologice si politice.
Comitetul voievodal de la Nowy
Sacz a adresat un apel tuturor oame
nilor muncii din voievodat să dea do
vadă de inițiativă în realizarea pro
gramului partidului, precum și a ho
tărârilor și deciziilor C.C.. Seimului
și guvernului care privesc depășirea
crizei economice și lupta împotriva
adversarilor socialismului.
Toate întîlnirlle și adunările. toat-Ț
plenarele comitetelor voievodale
i
ca numitor comun cerința ca parti
dul să pășească ferm și consec
vent pe calea trasată de cel de-al
IX-lea Congres extraordinar al
P.M.U.P.
„Calea aleasă în mod democratic de
către întregul partid la cel de-al IXlea Congres este singura cale reală" —
se arată într-un comentariu redac
țional al ziarului „Trybuna Ludu",
care consideră că „Hotărîrea celei
de-a 4-a plenare trebuie să devină
pentru membrii organizațiilor de
partid nu numai o confirmare a opi
niilor și pozițiilor lor, ci si un pro
gram de sarcini care trebuie înde
plinite imediat".

parlamentare organizate duminici
in Grecia. Potrivit datelor oficiale,
in baza voturilor exprimate in fa
voarea sa, partidul Mișcarea Socia
listă Panelenă (Pasok) va dispune
în Parlamentul țării de 172 de
mandate din cele 300. Fostul partid
de guvernămînt — Noua Democra
ție — are 115 deputați, iar Parti
dul Comunist din Grecia va avea
in forul legislativ suprem 13 depu
tați.
HOTARÎRE A PARTIDULUI SO
CIALIST PORTUGHEZ.
Comisia
permanentă a Partidului Socialist
Portughez a hotărît să nu formeze
alianțe cu nici o altă forță politică
pină la alegerile generale din 1984.
Partidul Socialist Portughez a ară
tat toțuși că această atitudine se
înscrie într-un ansamblu de acțiuni
prin care partidul se va transforma
în „axa unei noi majorități",
creînd alternativele concrete pen
tru coaliția guvernamentală a „Alianței Democratice".
VIOLENȚA POLITICA continuă
să facă noi victime în Guatemala.
Cu prilejul împlinirii a 37 de ani
de la răsturnarea dictatorului Jor
ge Ubice, confruntările între gru
pările extremiste din această țară
s-au soldat cu 21 de morți, 65 de
răniți și pagube materiale evaluate
la aproape 5 milioane dolari.

O.N.U. - un rol sporit în eforturile pentru edificarea

unei lumi mai bune și mai drepte
Opinii ale unor personalități ale Națiunilor Unite asupra problemelor care confruntă lumea contemporană și a
posibilităților de soluționare a lor (II)
Experiența de aproape două decenii in diferite organisme și organi
zații ale Națiunilor Unite, unde a ocupat, intr-o anumită perioadă, și
funcția de adjunct al secretarului general, explică, desigur, maniera des
chisă in care ISMAT KITTANI (Irak), președintele actualei sesiuni a
O.N.U., abordează problemele acute ce confruntă in momentul de față
O.N.U., ca și toate popoarele lumii.

„Reducerea cheltuielilor
militare și limitarea dobînzilor,
priorități ale actualității**
„Avem toate motivele să fim
profund neliniștiți de dimensiunile pe
care le-a căpătat cursa înarmărilor —
și-a împărtășit d-sa opiniile re
prezentanților presei și radiotele
viziunii din mai multe țări, partici
panți la masa rotundă organizată în
aceste zile la sediul O.N.U. Cu toții
am fost deosebit de îngrijorați in anii
trecuți, cind cheltuielile militare ajunseseră la 100 sau 200 de miliarde
de dolari. Ce să mai spunem de ni
velurile absolut fantastice, 500—600
miliarde, la care s-a ajuns in pre
zent? De aceea, reducerea cheltuie
lilor militare este problema care se
pune cu cea mai mare urgență. în
general, omenirea trebuie să acorde
dezarmării cea mai înaltă prioritate.
Este adevărat, principalul comitet al
O.N.U., Comitetul pentru problemele
politice și de securitate, își consacră,
practic, integral lucrările tocmai pro
blematicii dezarmării. Din păcate
insă, nu există nici un indiciu de
progres în
direcția dezarmării, ci,
dimpotrivă, toate indiciile sînt în
direcția opusă. Să sperăm însă că ac
tuala sesiune, inițiativele care ur
mează a fi prezentate vor exercita o
influență moderatoare asupra acestui
curs. Firește, O.N.U. nu este o insti
tuție supraguvemamentală, rezoluții
le ei cuprind doar recomandări, dar,
a sosit, sperăm, momentul ca hotărîrile Adunării Generale să aibă o mai
mare înrîurire pozitivă asupra pro
cesului decizional din diferite capita
le ale lumii".
„O problemă majoră a actualității,
care preocupă un număr crescind de
state, a continuat președintele Adu

nării Generale, răspunzînd unei în
trebări din partea ziarului „Scinteia",
este cea a creșterii nivelului dobîn
zilor. Chiar dacă problema dobînzi
lor nu este înscrisă pe ordinea de zi
a sesiunii ca punct distinct, ea a fost
ridicată de reprezentanții unei serii
de țări, în special in curs de dezvol
tare. Intr-adevăr, este greu de accep
tat actuala situație, cind pentru țările
în curs de dezvoltare serviciul dato
riei externe (dobînzile la creditele
contractate — n.r.) a ajuns să se
ridice anual la 50 miliarde de dolari.
In asemenea condiții, stabilirea unor
niveluri-limită devine o necesitate și
cadrul cel mai nimerit în acest sens
poate fi oferit de negocierile globale
Nord-Sud. Există în momentul de față
un foarte mare număr de probleme economice: problemele alimentației,
ale energiei, în general ale resurselor
naturale, ale dobînzilor. Toate sînt
legate, intr-un fel sau altul, nu pot
fi rupte unele de altele și necesită o
abordare comună, un efort comun al
tuturor statelor. Desigur, negocierile
globale In sine nu pot reprezenta un
panaceu, ci ele pot permite crearea
unui mecanism pentru protejarea in
tereselor tuturor statelor, fără deo
sebire de gradul de dezvoltare. Func
ționarea corespunzătoare a acestui
mecanism va fi un proces de durată,
însă și aici trebuie să prevaleze voin
ța politică, de care, pe bună drep
tate, se vorbește atîta in aceste zile
aici la Națiunile Unite", a încheiat
interlocutorul.
Considerentele președintelui Adu
nării Generale, ca și ale altor inter
locutori de la O.N.U., vin. neîndoios,
să adauge noi argumente de greutate
în sprijinul pozițiilor de principiu
susținute cu fermitate de țara noas
tră în problemele amintite, în toate
problemele majore care frămîntă la

ora actuală comunitatea
nală.

internațio

„Dezarmare-dezvoltare :
o relație indisolubilă"
Există în cadrul O.N.U. un sector
special care se ocupă cu producerea
și distribuirea de filme avind ca su
biect, firește, probleme legate de
activitatea organizației. Un asemenea
film, un desen animat, intitulat sem
nificativ „The Big If“ („Marele
dacă") al unui talentat realizator,
cehoslovacul B. Pojar, și care ar tre
bui probabil difuzat prin rețelele de
televiziune din întreaga lume, reu
șește să arate în mod extrem de su
gestiv ce s-ar întîmpla dacă arsenale
le acumulate pe Terra ar fi folosite
și, invers, ce efecte binefăcătoare
pentru întreaga omenire ar avea
convertirea lor în scopuri pașnice.
Cît de intim sînt legate între ele
cele două aspecte, dezarmarea și dez
voltarea, a constituit, dealtfel, unul
din subiectele principale ale convor
birii cu BRADFORD MORSE, direc
torul general al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare
(P.N.U.D.).
„Bugetul P.N.U.D., organism care
acordă sprijin țărilor rămase în urmă
in înfăptuirea diferitelor programe
de dezvoltare și in formarea de ca
dre, deși mai mare decît bugetul
O.N.U. propriu-zis (circa 660 milioane
dolari în termeni reali), reprezintă
doar aproximativ a mia parte din
cheltuielile militare mondiale", a
precizat d-sa. Gindiți-vă ce s-ar
putea face dacă proporția s-ar in
versa — a continuat interlocutorul.
Ar fi aventura cea mai minunată pe
care ar cunoaște-o omenirea. Relația
dezarmare-dezvoltare este o relație
fundamentală. Oprirea, de pildă,
pentru numai un minut a cursei în
armărilor ar permite
economisirea
unei sume suficiente pentru a asi
gura hrana pe timp de două luni a
populației Bangladeshului. Iată de ce
reducerea bugetelor militare și cana
lizarea in scopul dezvoltării a sume

lor economisite ar fi în interesul tu
turor națiunilor lumii", a ținut să
arate directorul P.N.U.D., validînd,
prin asemenea cuvinte, însemnătatea
ideilor susținute de România în acest
sens, inclusiv a propunerii concrete
prezentate la actuala sesiune.

„Apărarea dreptului la viață,
dimensiunea cea mai
importantă a luptei pentru
dezarmare"
„Asigurarea dreptului la existență
— ne spunea THEODOR VAN BOVEN, directorul Diviziei O.N.U. pen
tru drepturile omului (cu sediul la
Geneva) — este în nemijlocită legă
tură cu pacea, cu dezarmarea. Să ne
gindim o clipă ce urmări ar avea
pentru omenire o catastrofă nuclea
ră. Ar fi periclitată însăși viata pe
întreaga planetă. Discuțiile cu pri
vire la pace, la dezarmare nu cu
prind, așadar, numai aspecte de or
din tehnic, material, ele au și o di
mensiune care ține de drepturile
omului. Și, desigur, această dimen
siune reprezintă latura cea mai im
portantă. esențială a acestei pro
bleme".
Este o apreciere care atestă, o dată
în plus, cît de justă și profund uma
nitară este concepția formulată în
această privință de președintele
Nicolae Ceaușescu și promovată con
secvent de țara noastră, inclusiv la
O.N.U.

„însemnătatea unei informări
corecte a opiniei publice”
Departamentul pentru informații
publice al O.N.U. este, prin sarcinile
care îi revin — popularizarea în rîndurile opiniei publice internaționale,
prin cele mai variate mijloace, presă,
publicații speciale, radioteleviziune.
filme, a principiilor, obiectivelor și
activității Națiunilor Unite, ca și
coordonarea celor peste 60 de centre
de informații din diferite țări ale

lumii, între care România — unul din
departamentele importante ale orga
nizației. împărtășindu-ne preocupări
le acestui departament. YASUKI
AKASHI, secretar general adjunct
pentru informațiile publice al O.N.U.,
a făcut unele considerații în legătură
cu modul în care este reflectată ac
tivitatea O.N.U. în presa internațio
nală. D-sa a criticat lipsa de interes
a unei părți a presei occidentale, ten
dința de a prezenta fie insuficient,
fie deformat, această activitate. „De
prea multe ori, a arătat interlocuto
rul, mijloacele de informare din
țări occidentale relatează cu lux de
amănunte disputele și controversele
care au loc la O.N.U. și trec sub tă
cere activitatea pozitivă, normală.
Această tendință spre senzaționalism
subliniază, încă o dată, necesitatea
unei noi ordini în domeniul informa
țiilor. O informare corectă a opiniei
publice este, după părerea noastră,
un lucru absolut necesar".
Firește, tocmai ținînd seama de ro
lul important, hotărîtor care revine
opiniei publice în viața internațio
nală, asigurarea unei asemenea in
formări corecte, obiective, a evoluții
lor pe plan mondial, inclusiv în ca
drul O.N.U., care să-i dea posibilita
tea să acționeze în cunoștință de
cauză, se înscrie ca o cerință de prim
ordin și este plăcut de a evoca apre
cierile pozitive ale multor interlocu
tori de aici, de la sediul O.N.U.. cu
privire la modul în care se infor
mează în țara noastră asupra activi
tăților de la Națiunile Unite, ca un
alt aspect al consecvenței cu care
România sprijină înfăptuirea obiecție
velor și principiilor organizației.
Datele statistice arată că în cele
156 de țări cîte numără în prezent
O.N.U. se vorbesc 86 de limbi. A
găsi, pe deasupra deosebirilor ine
rente care despart aceste țări, limba
jul comun al păcii și înțelegerii este,
în ultimă instanță, scopul suprem al
Organizației Națiunilor Unite.

Romulus CAPLESCU
Națiunile Unite
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