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PRIM LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Ministrul apărării al Suediei

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a examinat, împreună cu specialiști din agricultură 
și din construcția de mașini, noile tipuri de combine 

și semănători menite să completeze gama utilajelor destinate 
creșterii gradului de mecanizare

In cursul dimineții de vineri, to
varășul Nicolae Ceaușescu, seoretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a examinat, împreu
nă cu specialiști din agricultură șl 
industria construcțiilor de mașini, 
noi tipuri de combine universale și 
semănători, concepute și realizate 
la indicațiile conducătorului parti
dului și statului nostru, mașini de 
înaltă complexitate, care asigură 
creșterea gradului de mecanizare a 
recoltării și perfecționarea continuă 
a sistemei de mașini destinate aces
tor lucrări esențiale pentru agricul
tura noastră.

în timpul acestei analize, efectua
tă pe terenurile fermei nr. 8 — Mo
vilita, județul Ialomița, a între
prinderii agricole de stat Afumați, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii a fost în
soțit de tovarășii Gheorghe Oprea, 
Petru Enache, Nicolae Giosan, Ion 
Teșu, ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, Angelo Miculescu, 
președintele Academiei de științe 
agricole și silvice, Stelian Teodo- 
rescu, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, cerce
tători, proiectanți și alți specialiști 
din ministerele și instituțiile de 
resort.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de Ion 
Tarachiu, prlm-secretar al Comite
tului județean Ialomița al P.C.R.

în lanurile de porumb ale fer
mei, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate in proce
sul de producție trei variante 
noi de combine de recoltat po
rumb, realizate prin perfecțio
narea actualelor combine aflate deja 
In fabricație. Cu acest prilej. Gheor
ghe Manciu, secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, a raportat secretarului 
general al partidului modul cum au 
fost concretizate indicațiile date cu 
prilejul altor vizite de lucru, pre
cum și cu ocazia intîlnirflor repe
tate cu specialiști din agricultură și 
industria construcțiilor de mașini, 
felul in care s-a ajuns la construc
ția unor combine autopropulsate, 
multifuncționale, capabile să asigure 
un complex mai iarg de lucrări, o 
productivitate mărită și o reducere 
a cheltuielilor.

Prima din combinele prezentate 
este o mașină pe 8 rinduri. concepu
tă pe scheletul combinei CU-16, _a- 
vînd flux longitudinal. Noua combină 
are și un dispozitiv special de cuplare 
rapidă a remorcii tractate, fapt care 
duce la creșterea productivității, la 
folosirea ei pe tot parcursul zilei de 
lucru, reducîndu-se astfel cheltuielile 
de recoltare. Se remarcă, de aseme
nea. faptul că noua combină permi
te separarea de impurități a boabe
lor de porumb desprinse de pe știu- 
leți, prin intermediul unor site spe
ciale, și recuperarea lor, ceea ce face 
ca pierderile de recoltă să fie redu
se la minimum.

Se prezintă și o altă variantă'a 
combinei CU-16, cu flux transversal, 
aceasta avind avantajul că, mă- 
rindu-se suprafața de depănușare, a- 
sigură un randament mai mare și re
duce substantial pierderile de boabe.

Retine atenția o altă combină o» 

șase rinduri — CARP-6 — realizată 
după modelul combinei pe patru 
rinduri CARP-4, aflată deja in fa
bricație. prin lărgirea suprafeței de 
recoltare. Se precizează că noua 
combină, CARP-6, are. in proporție 
de 95 la sută, aceleași pjese ca și 
CARP-4, același motor. însă o pro
ductivitate pe schimb cu 50 la sută 
mai mare decît CARP-4. Se sublinia
ză și alte avantaje ale acestei com- 

, bine — ea poate fi mai ușor trans
portată si se poate deplasa chiar 
și in unele zone de deal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a e- 
xaminat cu atenție noile tipuri de 
combine prezentate, apreciind preo
cupările specialiștilor, ale tuturor ce
lor care lucrează în sectoarele de 
concepție și producție în direcția re
alizării unor mașini de bună calitate, 
competitive pe plan internațional, 
care să asigure o mecanizare' com-, 
plexă și o reducere a cheltuielilor de 
recoltare.

Secretarul general al partidului a 
cerut specialiștilor să acționeze pen
tru perfecționarea în continuare a 
acestor mașini si să realizeze o fa
milie de combine universale, care să 
poată fi folosite atit la reeditarea po
rumbului, cit și a păioaselor și a 
altor culturi agricole. S-a cerut, 
de asemenea, să se analizeze po
sibilitatea tipizării în continua
re a subansamblelor din componenta 
acestor mașini, precum și a reducerii 
greutății acestora. S-a indicat, tot
odată. ca noile tipuri de combine să 
fie dotate cu motor de puteri cores
punzătoare executării acestor opera
țiuni.- în vederea încadrării în con
sumuri raționale de carburanți.

în lanurile de porumb ale I.A.S. 
Afumați, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a discutat cu specialiștii prezenți în 
legătură cu tipurile de hibrizi de po
rumb folosiți în țara noastră. Pornin- 
du-se de la rezultatele obținute anul 
acesta la I.A.S. Afumați, in alte uni
tăți agricole din țară, ca și pe tere
nurile experimentale ale institu
telor de cercetare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut conducerii Ministe
rului Agriculturii și Industriei Ali
mentare, Academiei de științe agri
cole și silvice să facă o grupare a 
hibrizilor de porumb pe diverse zone 
ale țării, în funcție de condițiile 
pedoclimatice și de modul de adapta
re a lor. urmărind în mod deosebit 
cultivarea numai de hibrizi de po
rumb de înaltă productivitate.

Se prezintă în continuare semănă
toarea pe șase rinduri pentru plante 
prășitoare, care poate insămînta di
rect în miriște nearată. Noua mașină 
este concepută și realizată de specia
liștii Institutului de cercetări, pro
iectări și inginerie tehnologică pentru 
mecannizarea agriculturii de la Bă- 
neasa. Odată cu semănatul, noua ma
șină execută fertilizarea și erbici- 
darea solului. Ea poate fi utilizată. în
deosebi, la însămîntarea celei de-a 
doua culturi, imediat după seceriș, 
eliminîndu-se astfel lucrările de arat 
sau discuit și reducîndu-se consumul 
suplimentar de carburant. Se preci
zează că în felul acesta se cîstigă 
circa două săptămîni la însămînțarea 
recoltei a doua, asigurîndu-se în 
același timp recoltei o mai bună 
coacere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. apre
ciind caracteristicile tehnico-functio- 
nale ale noii mașini, eficacitatea șa 
în procesul de producție, a cerut mi
nisterului de resort să treacă imediat 
Ia fabricarea ei. în acest sens, s-a in
dicat ca noua semănătoare să fie 
omologată cit mai curînd posibil, 
astfel incit să se asigure pentru cam
pania agricolă de vară a anului 
viitor numărul xde semănători cores
punzător necesităților agriculturii.

Cadrele de conducere, specialiștii, 
toți cei prezenți au ascultat cu deo
sebită atenție indicațiile și recoman
dările tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
izvorite, ca de fiecare dată, din 
preocuparea constantă a' secretarului 
general al partidului nostru pentru 
conceperea și realizarea unor mașini 
agricole multifuncționale, complexe, 
de mare randament, cerute de înfăp
tuirea sarcinilor mari ce revin în 
actualul cincinal agriculturii — che
mată să-și aducă o contribuție tot 
mai importantă la realizarea progra
mului de dezvoltare multilaterală a 
țării, de ridicare continuă a nivelu
lui de trai al poporului. ■ Ei au 
asigurat pe secretarul general al 
partidului că var 'acționa cu maxi
mă operativitate pentru concretizarea 
indicațiilor primite, vor depune 
eforturi susținute pentru perfecțio
narea mașinilor și utilajelor agricole 
și aplicarea tehnologiilor avansate, 
pentru ridicarea nivelului tehnic al 
agriculturii noastre, pentru sporirea 
continuă a producției și productivită
ții muncii în acest important sector 
al economiei naționale.

(Agerpres)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, pe mi
nistrul apărării al Suediei. Torsten 
Gustafsson, care face o vizită oficială 
în țara noastră.

La primire a participat general-lo- 
cotenent Constantin Olteanu. minis
trul apărării naționale.

A fost de fată Hans E. Skold, am
basadorul Suediei la București.

Ministrul suedez a arătat că îi re
vine plăcuta misiune de a transmite 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
cald mesaj și cele mai cordiale urări 
din partea Maiestății Sale Cari al 
XVI-lea Gustaf și reginei Silvia, pre
cum și a primului ministru al Sue
diei. Tliorbjoem Faelldin. Totodată, 
oaspetele a adresat șefului statului 
român cuvinte de gratitudine pentru 
onoarea de a-1 fi primit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
suveranului suedez și reginei Silvia, 
precum și primului ministru al Sue
diei salutul său călduros si cele mai 
bune urări.

Directorul asistent al Departamentului european 
al Fondului Monetar Internațional

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit. în ziua de 23 octom
brie, pe Geoffrey Tyler, director asis
tent al Departamentului european al 
Fondului Monetar Internațional, care 
efectuează o vizită în. tara noastră.

A luat parte tovarășul Petre Gi
gea. ministrul finanțelor.

Oaspetele a mulțumit călduros 
președintelui Nicolae Ceausescu pen
tru întrevederea acordată si a ex
primat profunda satisfacție de a fi 
primit de șeful statului român. Tot
odată, Geoffrey Tyler a subliniat ca
racterul util al contactelor avute in 
timpul șederii în România, precum

LA 1 NOIEMBRIE - „ZIUA RECOLTEI"
O zi pe care oamenii muncii de la sate trebuie să o întâmpine 
realizînd exemplar lucrările din campania agricolă de toamnă

Timp de aproape un an, cooperatorii, mecanizatorii, 
specialiștii din agricultură au muncit cu brațele și cu 
mintea pentru a făuri recolta acestui an. Cu toate 
condițiile mai puțin favorabile din vara care a trecut, 
recolta este, în general, bună, numeroase unități agri
cole de stat și cooperatiste îndeplinindu-și și chiar 
depășindu-și prevederile cuprinse in planurile de 
producție. Este cea mai bună dovadă că acolo unde 
hărnicia își dă mîha cu știința se pot obține recolte 
bogate. ■

In aceste zile, oamenii muncii din agricultură con
tinuă să fie angajați în bătălia stringerii recoltei, la 
executarea celorlalte lucrări agricole de toamnă. La 
cimp și în grădinile de legume sînt multe de făcut : 
a mai rămas de recoltat porumbul de pe o suprafață 
de peste 500 000 de hectare, sfecla de zahăr de pe 
aproape 80 000 hectare, 1» care se adaugă însemnate, 
cantități de produse ce trebuie strînse de pe supra- 
fețele .cultivate cu soia, orez și legume. De asemenea, 
urmează să fie strînse și insilozate mări cantități de 
furaje, executate arături adinei de toamnă pe mi
lioane de hectare.

Avind în vedere că în prezent sînt în plină desfă
șurare lucrările agricole de toamnă și că intervalul 
25 octombrie—1 noiembrie trebuie să devină o săptă- 
mină de muncă record in vederea recoltării întregii 
producții de porumb, legume, fructe și alte produse 
agricole, a asigurării tuturor cantităților prevăzute 
pentru fondul de stat și buna aprovizionare a tuturor 
cetățenilor, „ZIUA RECOLTEI" SE VA SĂRBĂTORI 
In acest an duminica, i noiembrie.

Ritmul lucrărilor agricole de executat in săptămîna

care urmează trebuie să fie foarte mare*  Dar mecani
zatorii. toți cei care muncesc pe ogoare au dovedit că 
știu să lucreze din zori pînă seara tirziu, chiar noaptea 
atunci cind situația o cere. Condițiile de lucru din 
cîmp încep să devină mai grele, ceața de dimineață 
umezește plantele, ceea ce stinjenește folosirea mijloa
celor mecanizate la recoltat, iar seara se lasă mult 
mai devreme. în asemenea condiții, cu atit mai mult 
se verifică hărnicia oamenilor, capacitatea cadrelor de 
conducere și a specialiștilor din unitățile agricole în 
organizarea muncii, se evidențiază efectele activității 
desfășurate de organizațiile de partid pentru mobili
zarea la lucru în cimp a locuitorilor de la sate. în 
zilele care vor urma pînă Ia 1 noiembrie, așa cum se 
prevede, printr-o muncă temeinică, bine organizată, 
trebuie să fie strinsă, transportată și pusă la. adăpost 
întreaga recoltă de porumb. Totodată, in fiecare uni
tate agricolă trebuie să se acționeze energic pentru 
livrarea. îs? întregime a cantităților prevăzute de po
rumb la fondul tic stat și F2N.U. — aceasta constituind 
o îndatorire și obligație de mare răspundere a produ
cătorilor agricoli, a întregii țărănimi.

Oameni ai muncii din agricultură — me
canizatori, cooperatori, lucrători din între
prinderile agricole de stat, specialiști — folo- 
.siți din plin aceste zile pentru a stringe și 
pune la adăpost întreaga recoltă, grăbiți exe
cutarea arăturilor adinei de toamnă pentru a 
așeza o temelie puternică recoltei viitoare!

Vești ale hărniciei de pe ogoare
TULCEA: 10 unilățî 
agricole au încheiat 

recoltarea porumbului
Folosind la întreaga capacitate 

mijloacele mecanice Si forța de 
muncă existente, oamenii ogoare
lor din 10 unități agricole din ju
dețul Tulcea au raportat încheierea 
recoltării porumbului. între aces
tea se numără cooperativele agri
cole Luncavița, Nufăru, Turcoaia, 
Întreprinderile agricole de stat Chi
lia, Sarinasuf. De remarcat că prin
tre fruntașii acestei campanii se 
află și cea mai tînără unitate a- 
gricolă din județ — I.A.S. Pardina, 
situată în Delta Dunării. între
prindere înființată în acest an. care 
a încheiat recoltarea porumbului pe 
cele 3 000 ha cultivate intr-un timp 
record. Preocupările agricultorilor 
tulceni sint îndreptate acum spre 
onorarea în întregime a obligații
lor la fondul de stat și livrarea 
porumbului la fabricile de nutre
țuri combinate. Cu cantități mai 
mari de produse livrate se înscriu 
cooperativele agricole Luncavița, 
Stejaru, I.A.S. Sarinasuf și altele. 
(Neculai Amihulesei).

BOTOȘANI: Ritm bun 
și la livrările la fondul 

de stat
Pină aseară. 10 din cele 14 con

silii agroindustriale, precum și în
treprinderile agricole de stat din 
județul Botoșani au raportat înche
ierea recoltării porumbului de pe 
întreaga suprafață cultivată. în ce

Deplină adeziune, puternică angajare a oamenilor muncii, 
a celor mai largi categorii de cetățeni, față de importantele 
măsuri privind întărirea autoconducerii și autoaprovizionării 

teritoriale, asigurarea aprovizionării ritmice, 
echitabile a populației

Telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu
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In cursul întrevederii s-au evocat 
cu satisfacție relațiile de strinsă 
prietenie și colaborare existente in
tre România și Suedia si a fost ex
primată convingerea că ele se vor 
extinde și intări in viitor, potrivit 
înțelegerilor stabilite cu prilejul dia
logului româno-suedez la nivel înalt, 
în folosul ambelor state și popoare, 
al cauzei păcii și cooperării in Eu
ropa și in întreaga lume. S-a 
subliniat că vizita ministrului sue
dez se înscrie în contextul acestor 
bune relații statornicite între țările 
și popoarele noastre.

Totodată, au fost abordate unele 
aspecte actuale ale situației interna
ționale. S-a apreciat că problema 
esențială a asigurării păcii, securității 
și progresului omenirii o constituie 
trecerea la măsuri efective de dezar
mare. în primul rind de dezarmare 
nucleară, aceasta reprezentind calea 
radicală pentru eliminarea principa
lelor surse de confruntare și a peri
colului de război, pentru a elibera 
popoarele de povara apăsătoare a

și impresia deosebită pe care i-au 
lăsat-o , realizările dobîndite de po
porul român în dezvoltarea econo
mică și socială a țării.

In timpul întrevederii s-au exami
nat unele aspecte ale colaborării 
României cu Fondul. Monetar Inter
national. apreciindu-se pozitiv rezul
tatele obținute pînă în prezent, pre
cum si faptul că există posibilități 
pentru întărirea si extinderea aces
tei conlucrări în viitor.

In cadrpl convorbirii s-a relevat 
că măsurile stabilite pentru înfăp
tuirea prevederilor olanului de dez
voltare a României pe anul 1981 și 
ne anii următori asigură creșterea si

lelalte patru consilii agroindustria
le — Botoșani. Cindești, Dorohoi, 
Ripiceni —- recoltarea poate fi în
cheiată în cursul zilei de azi. în 
același timp, în județ, mai cu sea
mă in consiliile Albești. Coțușca, 
Darabani, Trușești, s-a intensificat 
ritmul livrării porumbului la fondul 
de stat. Acum se lucrează intens 
la arăturile adinei de toamnă, fac
torii de resort apreciind că această 
liicrare poate fi. încheiată în întreg 
județul cel tirziu în ziua de 10 no
iembrie, pe toate cele 122 000 hec
tare planificate. (S. Ailenei).

BISTRIȚA-NASĂUD : Rodul 
bogat al livezilor

Din livezile județului Bistrița- 
Năsăud au fost culese în această 
toamnă mari cantităti de fructe. Se 
apreciază că recolta de mere si 
pere este cu 30—40 procente mai 
mare decît cea a anului trecut. 
Spre centrele de depozitare de la 
Bistrița. Beclean, Lechinta. Năsăud. 
Sieu. Susenii Bîrgăului se în
dreaptă mijloace de transport ce 
cărăușesc zilnic în jur de 60 de va
goane de fructe, fără a mai socoti 
autotrenurile care se îndreaptă 
spre Capitală și alte 11 județe ale 
țării. La București au fost expe
diate mai bine de 2 400 tone de 
mere, la Constanța — 450 tone, 
Brașov — 350 tone, iar enumerarea 
ar putea continua, după cum vor 
continua și expedierile, deoarece in 
fermele pomicole ale unităților a- 
gricole de stat și cooperatiste se 
mai -află cel puțin atitea mere‘cite 
încap în 500 de vagoane, care ur
mează a fi puse la adăpost pină la 
sfîrșitul lui octombrie. (Gb. Crișan). 

cheltuielilor m Ți tare, soluția funda
mentală a însănătoșirii climatului 
politic mondial a accelerării dezvol
tării ecohdmiaț;. și sociale, a ridicării 
bunăstării tutttpor națiunilor. Con
vorbirea a itelfevat, de asemenea, 
a.tentia deosebită pe care România și 
Suedia o acprdă; înfăptuirii securității 
și cooperării în Europa, continentul 
unde s-au acufcjulat cele mai puter
nice arsenale clasice și nucleare. în 
acest cadru, a fost evidențiată nece
sitatea opririi amplasării de noi ra
chete nucleare cu rază medie de ac
țiune în Efcropa, precum și a bom
bei cu neutroni. In același timp, s-a 
subliniat că încheierea cu bune re
zultate a rteuniunii de la Madrid — 
și îndeosebi adoptarea unei hotărîrî 
cu privire da convocarea unei confe
rințe conspirate încrederii și dezar
mării in Emropa — ar avea efecte 
pozitive asupra întregului climat po
litic monditâl. în conformitate cu as
pirațiile de ©ace. libertate si progres 
ale popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

modernizarea producției industriale 
si agricole, ridicarea bunăstării po
norului român, intensificarea și di
versificarea schimburilor economice 
•ale țării noastre cu toate statele lu
mii. echilibrarea balanței de plăți.

A fost reliefat rolul important ce 
revine Fondului Monetar Internațio
nal în rezolvarea unor probleme e- 
conomico-financiare cu care se con
fruntă în prezent popoarele lumii.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de păreri cu privire la situa
ția monetară internațională.

întrevederea a decurs într-o am
bianță cordială.

BRÂILA : Pe drumul 
cel mai scurt 
spre depozite

Acum, cind ritmul campaniei de 
recoltare a porumbului se consti
tuie intr-o veritabilă cursă contra 
cronometru, pentru ca recolta să 
ajungă cit mai grabnic în hamba
re — înscriind astfel rezultate buhe 
în cununa de realizări cu care oa
menii muncii de pe ogoare intîm- 
pină „Ziua recoltei" — iată, din 
județul Brăila putem consemna 
două aspecte care probează hărni
cia, spiritul de inventivitate. La 
cea mai mare bază de recepție 
din județ, pentru a spori ritmul la 
preluarea recoltei, un colectiv de 
specialiști si muncitori a realizat, 
prin autodotare, două elevatoare 
de inmagazinare cu un randament 

* sporit. Fiecare din ele incarca in 
pătule circulare peste 50 tone 
de porumb pe oră. Asemenea preo
cupări există și In alte unități. La 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei, de 
exemplu, unde se obține circa 23 
la sută din întreaga cantitate de 
porumb din Județ, recolta este pre
luată în 5 puncte de încărcare, pe 
bordoșlepuri. Pentru accelerarea 
ritmului de descărcare a porumbu
lui. în cadrul acestei întreprinderi 
s-au realizat, dună o concepție ori
ginală și cu resurse proprii, ridi
cătoare hidraulice care au fost 
montate și funcționează cu bune 
rezultate. în numai 7—8 minute, 
ridicătoarele hidraulice descarcă, 
prin cădere liberă, porumbul din- 
tr-o mașină direct in șlepuri. 
(Corneliu Ifrim).
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SATUL IN ANOTIMPUL CÎND PĂMÎNTUL LE SPUNE OAMENILOR

CE FEL DE OAMENI SlNT Șl CUM MUNCESC
\

Ce au văzut, în aceste zile, trei reporteri 
ai „Scînteii" în cîmpia Teleormanului

Nu de acum, cftntotdeauna, pentru țăran, pentru 
agricultor toamna a fost un anotimp deosebit, un mo
ment important al vieții lui. Că era multă sau puțină el 
avea atunci de strins re-colta și toată grija lui era să 
nu se piardă nimic, niink. Firească preocupare și acum, 
in aceste zile de toatvnă, zile deosebite, de muncă, 
binecuvintate și de ingăduința naturii pentru că, iată, 
soarele ne suride încurajator, in fiecare dimineață, 
parcă spunindu-ne : „Hai, grăbiți-vă, terminați-vă trebu
rile, folosiți-vă de bunătatea mea I".

Campania culesului este, implicit, o campanie împo
triva risipei de orice fel in agricultură. A nu lăsa să se

piardă nimic din ceea ce a rodit munca noastră, iată 
imperativul acestor zile. El se aplică, desigur, la bogăția 
materială a cimpurilor, iar noi am adăuga și preocu
parea de a nu se risipi... experiența altor ani și chiar 
a acestor zile, experiența care ne-ar putea oferi solu
ții pentru situații dificile sau teme de meditație pentru 
ceea ce este de făcut pe mai departe.

Am mers citeva zile peste cimpurile unuia dintre 
județele cu un pronunțat caracter agricol, in Teleorman. 
Am cules instantanee, situații, momente de temperatură 
înaltă ale campaniei de toamnă, bucurii și necazuri, 
opinii și meditații și le vom înfățișa aici pentru toți cei 
interesați acum de ardentele probleme ale agriculturii.

In cîmp, cînd defilează caravanele 
hărniciei

Am mers de dimineața pină 
noaptea peste nesfîrșMele cîmpuri, 
mereu impresionați de tulburătorul 
tablou al animației care a cuprins 
din zare in zare acest pămint ce se 
despovărează de roade pentru a re
începe un nou ciclu al fertilității. 
Din zare în zare, prezența și neas
tâmpărul omului și al mașinilor sale, 
în plin și necurmat efort, adaugă 
vieții tăcute dar puternice a gliei 
forfota, dinamismul unei intense 
campanii agricole.

La Slobozia Mîndra, pe lunca Ol
tului dinspre vărsare, am contem
plat minute in șir spectacolul unic 
al zecilor și zecilor de autocamioa
ne grele, inaintind legănat sub po
vara știuleților cu boabe de aur, 
vuind sub efort și adunîndu-se de 
pe drumurile ce vin, in stea, de pe 
cimpuri, spre o bază de recepție în 
care se concentrează, in uriașe 
hambare (una dintre unitățile dp 
depozitane a ceea ce numim fondul 
de stat) o părticică doar din pli
nea țării.

La Drăgănești-Vlașca trebuia să 
vezi lungul șir de căruțe mari îm
povărate cu pprumb (știuleți așe
zați cu dichis înălțau marginile loi- 
trelor pentru a spori volumul încăr
căturii) ca să simți că aceste cara
vane ale rodniciei și hărniciei sint 
dintotdeauna și vor fi ale acestui 
pămint (..Noi ne-am predat obliga
țiile pentru fondul de stat și mai 
dăm încă").

Odiseea tomatelor sau ce „pacoste" 
este pentru unii recolta care 

depășește prevederile din scripte

Nu ne-am fi putut imagina așa 
ceva. Numai atunci cind ne-am 
aflat în fața unui cimp pe care pri
virea nu-1 putea cuprinde, încărcat 
cu tomate, cu incredibil de multe 
tomate, din care jumătate trecute 
de stadiul coacerii, sparte, scurse, 
pierdute definitiv. atunci și nici 
atunci nu ne-a venit să credem. 
Eram pe cimpul cu 30 de hectare 
cu tomate al C.A.P. Urluiu.

— Nu am avut in fiecare zi 
mijloace de transport — se justifi
că președintele cooperativei. Ion 
Dragomir. In prezent ni s-au re
partizat două buncăre cu care li
vrăm roșii la fabrica de conserve, 
dar nu știu cît va mai ține Vremea 
cu noi. Oricum, putem spune că 
aproximativ 150 de tone de roșii se 
vor pierde, vor rămine să ingrașe 
pămintul.

— Și nu se poate face chiar 
nimic 7

— Nimic. Chiar dacă le culegem 
nu vor veni să le ia.

Nu departe, la ferma legumicolă 
a C.A.P. Moșteni-Furculești, întii*  
nim o și mai „concludentă" situație, 
încă o mostră a neglijenței C.L.F.- 
ului. Pămintul este pur și simplu 
roșu. în grămezi, depozitate direct 
pe cîmp, sint circa 80 de tone de 
roșii, multe dintre ele deja terciuite.

— Conform graficelor trebuie să 
livrăm in medie 30 de tone zilnic. 
Dar nu ne sînt preluate nici 15 tone. 
Am avut -roșii care au stat neridi
cate și două săptâmîni — ne spune 
șeful fermei. Marian Filip.

— Ați calculat pierderile de pină 
acum 7

— Sint circa 150—200 tone.
— Dar de recoltat, cit ar mai fi 7
— Cel puțin 300 tone.
— Și veți reuși să le puneți la 

adăpost 7
întrebarea rămine fără răspuns. 

Cineva trebuie insă să răspundă. 
La C.A.P. Slobozia Mîndra. secre
tarul comitetului de partid. Ion 
Voicu, ne vorbește despre o situa
ție asemănătoare. „Sigur, este ade
vărat că în septembrie—octombrie 
a fost, o -explozie» de tomate. Dar 
nu este prima toamnă cind se în
tîmplă așa. Aveau unii timp destul 
să învețe".

Despre un fel de „dictatori" 
ai transportului și o nemulțumire 
devenită un refren al toamnelor

Sintem. a doua zi dimineața, în 
ISîouI directorului Trustului horti
culturii Teleorman. Mai este in 
birou și un delegat al direcției hor
ticulturii din minister. Și alții. Care 
dispar imediat.

— Aveți pe cîmp citeva sute de 
hectare de tomate cu o imensă re
coltă încă neridicată...

— Sute ați spus 7 Sint mii.
— Ați calculat cîte tomate se vor 

pierde 7
— Noi zicem că o să le luăm pe 

toate...
— De zis... puteți zice. De luat —

Porumbul, strîngerea și adăposti- 
rea lui, este insă numai una dintre 
atît de multele și atit de importan
tele treburi și griji ale toamnei. 
Forfota muncii cuprinde acum ne
numărate. diverse activități. La 
Urluiu, alături de grădina de legu
me din care 70 de oameni umpleau 
coșuri și lăzi și lădițe și înălțau din 
ele piramide cu miezul cărnos si 
dulce, se întinde, pe dealuri și văi, 
via de 100 de hectare din care echi
pe de culegători scoteau pe umeri 
(mai sint de recoltat 10 hectare) 
coșuri grele cu struguri brumați și 
trebuia să-i vezi pe acești oameni 
ca să-ți dai seama cu cită plăcere 
se încovoiau sub asemenea poveri...

Uh cîmp ce se întinde dincolo de 
cit cuprinde privirea era. la vecinii 
de peste cițiva kilometri, împînzit 
cu sute și sute de oameni ce se a- 
plecau și se ridicau necontenit, 
smulgeau din pămint rădăcinile 
duici ale sfeclei de zahăr... Și tot 
astfel, peste tot, în lanurile de orez 
de la Uda-Clocociov, in cimpurile 
cu morcovi și cartofi, cu soia și cu 
atîtea altele... Tractoare și semănă
tori, combine și remorci încărcate 
cu furaje, ghiociuți cu coceni... 
Toamna, anotimp al muncii și răs
punderilor...

De aceea, poate, sare mai repede 
în ochi ceea ce, ici și colo, apare ca 
o regretabilă pată de contrast in a- 
cest insuflețitor tablou al vredniciei.

Sînt. acum în cîmp, în unitățile 
agricole din județ, peste 10 000 de 
tone de roșii. <

Și îată-ne. spre seară, la fabrica 
de conserve din Tr. Măgurele. La 
poartă, un șir de camioane cu to
mate iși așteaptă rîndul la descărcat 
în singurul buncăr.

Coborit din biroul său ca să mai 
facă ceva ordine oe acolo, secreta
rul comitetului de partid. Paul Io- 
nescu, ne ascultă și ne dă dreptate. 
„Da. tomatele a-au făcut din abun
dență. Noi planill îl avem pentru 
4 200 de tone de pastă de tomate, 
am și făcut 4 050, in două zile il 
îndeplinim. O să producem și supli
mentar. Da, facem și suc de roșii, 
și roșii în bulion". Xi spunem că pe 
cimpurile pentru care au încheiat 
contracte se află mult mai multe 
roșii decît ar fi avut fabrica nevoie^ 
„N-ați fost lacomi cînd ați con
tractat atit ?“. „N-am știut ce re
coltă va ieși". „De ce, atunci cind 
ați putut evalua recolta nu v-ați 
pregătit din timp pentru o preluare 
suplimentară, pentru toată recol
ta ?“. „Da, știm. Și pe terenuril« 
proprii mai avem 5 000 de torte". 
Ne răspunde mai departe ing. 
Gh. Bozga. inginerul-șef al fa
bricii : „Dar știți care e problema 
noastră ? A ambalajelor. Că borca
ne am primit. puține. Cutii de 
asemenea. Am luat butoaie. Dar ne 
vin 60 pe zi și ne-ar trebui 100. 
Butoaiele sînt prost fabricate și aici 
trebuie refăcute. Și n-avem destui 

'dogari. Iar pentru borcane n-am 
avut capace. Cind am primit capace 
n-am avut latex... Pentru toate 
astea întrebați la minister... Am 
făcut tot ce-am putut. Și ar fi ne
drept să ne încărcăm noi cu toată 
vina. Mai sint și alții. Alții, mai 
mari, care spun „Descurcați-vă !“. 
O vorbă miraculoasă pentru unii. Ei 
zic „descurcați-vă I" ca și cum ar 
zice „Sesam deschide-te“. Dar „Se
sam" nu se deschide. N-are impor
tanță : ei insă au aruncat vorba și 
sînt liniștiți, si-au făcut datoria...

Indiferent de explicații, nu putem 
uita, ne stăruie în minte dureros 
sutele și sutele de hectare care gem 
sub povara unei avuții ce se va 
pierde odată cu prima brumă.

imposibil. O mare parte s-au și- 
dus pe apa sîmbetei.

Și-atunci, in fața noastră apar 
teancuri de diagrame, grafice, evi
dente. Rezultă, din toate, că atît de 
serioasele, fermele contracte și gra
fice întocmite cu întreprinderile de 
transporturi auto (I.T.A.) și 
I.T.S.A.I.A.) sînt (a cita oară și in 
al citelea an !) simple hîrtii amă
gitoare. I.T.A. nu trimite nici ju
mătate din mașinile contractate.

— Și cele pe care le trimite lu
crează ca vai de lume — afirmă 
directorul. Iată, ieri am găsit cițiva 
șoferi care in trei zile făcuseră 

doar cîte un singur transport. De 
ce 7 N-au știut să explice. Am 
găsit cazuri de șoferi care au sosit 
la locul de încărcare la ora 11. dar 
au cerut celor de la C.A.P. .să le 
treacă în foaia de parcurs ora... 7. 
într-bn loc au fost refuzați și-atunci 
au plecat. Am găsit apoi mașina 
21-TR-2037 care în loc de tomate 
căra... cărbuni. Pentru șofer. Ieri, in 
zona Zimnicea, din 50 de mașini 
s-au prezentat 7. De ce se întîmplă 
asta 7 I.T.A. este o întreprindere' 
prea mare, cu prea puține posibi
lități de organizare și control.

Delegatul ministerial : „Ce este 
această I.T.A. 7 Pentru ce ar 
durea-o pe ea soarta recoltei 7 Ori 
soarta consumatorului 7 E un Inter
mediar fără răspundere". Sînt — ni 
se spune — soluții viabile, dar nu 
este timpul să le discutăm acum. 
Ne mărginim la întrebarea :

— Bine, sint „diverse concursuri 
de împrejurări". Ele insă nu pot fi 
puse la borcan, nici în tigaie, nu se 
pot prepara decît ca „răbdări 
prăjite". Atit. Ce-i de făcut ?

Răspunsul e neclar, ni se spune 
că ar fi fost cuprins în cele discu
tate anterior. Să reținem deci : 1. 
De vină este I.T.A. 2. Este prea 
mare producția la tomate (afirma-

Timpul 1. Gonim cu mașina spre 
Alexandria. în marginea comunei 
Prunaru (e in alt județ, dar n-are 
importanță, despre oameni și nu 
despre județe e vorba) vedem ceva 
care ne uimește atît de mult in
cit uităm că ar trebui să fotogra
fiem : în miezul zilei, un bărbat cit 
un munte păzește un cîrd de curci.

Timpul 2. Din lanurile de porumb 
ale C.A.P. Dracea' ne iese in cale 
un bătrin, cel din fotografie. Moș 
Petre Purcea, în virstă de peste 80 
de ani, a venit să dea și el o mină 
de ajutor la cules.

Și ne gindim : ce bine i-ar fl stat 
zdrahonului la cărat coșuri cu po
rumb I

„Să-mi faceți, taică, și mie o 
poză I", ne-a rugat moș Petre. Și 
i-am făcut-o.

In grădina de legume a coopera
torilor din Moșteni-Furculești. Ni se 
spune : „Cum vedeți, noi știm să 
muncim. Dar ce folos dacă mași
nile vin cînd și cînd, iar roșiile ni 

se strică in grămezi I" 

SĂ TRĂIASCĂ NUNUL MARE! DAR PORUMBUL E-N HAMBARE?

La Buzescu, pe șosea, (uni la ora 16, ne-am Intîlnit cu o nuntă. Se chiuia cu foc, se juca, fluturau 
ștergarele. Foarte bine, foarte frumos. Le urăm și noi, miresei și mirelui, casă de piatră, fericire, sănătate 
și forță de muncă.

- A, nu ! ne spune primarul - aceea era o rămășiță a nunții. Nunta nănașului deci, numai o parte 
din nuntași. Nunta, de fapt, s-a terminat de duminică seara.

Sau poate ne-am înșelat noi și nunta se indrepta spre grădina cooperativei ? Oare să nu cunoască nun
tașii povestea cu greierele și furnica ?

tie a delegatului pe eare o traducem 
cam așa : ce pacoste este pentru 
unii, uneori, pămintul care nu vrea 
să producă fix cît e in plan, este 
indiscipiinat și dă mai mult). 3. 
Beneficiarii din București nu vin 
să-și ridice roșiile decît cu țîrîita. 
4. Și, în general, nu sint piețe de 
desfacere pentru tomate...

Cît de urgente sint treburile pentru 
care aleargă pe șosea camioanele ?

Ne vorbește Dumitru Tircolea, 
președintele C.A.P. Buzescu : „Ceva 
nu pot să înțeleg deloc : de pline, 
de produse agricole este acum mare 
nevoie. Ele. pîinea. legumele, sînt 
și. din atitea cite sint. o parte se 
află pe cimp. Oameni avem ca să 
culegem, dar nu sint mijloace de 
transport. I.T.A. nu-și onorează 
contractele nici pe jumătate. Cînd 
vin mașini șoferii iși fac de cap, 
vin cind vor ei. ne pun condiții... Ei 
știu că depindem de ei... In același 
timp, cind stăm cu produsele, cu 
pîinea pe cimp și cu inima Cît pu- 
ricele că acuș-acuș vin ploile, ve
dem puzderie de mașini care trec 
pe șosea cu fel de fel de lucruri, 
cară piatră la gară, aici la noi. cară 
fiare pentru nu știu ce șantier de 

■irigații de. pe lingă noi. cară cite 
te miri ce și mai nimic... Și mă în

„Pîinea se face aici, în sat, 
chiar dacă jumătate dintre ai noștri 

lucrează in oraș"

La Măldăeni. dincolo de Roșiorii 
de Vede, ajungem seara tirziu. 11 
aflăm pe primar. Constanța Cim
poaie. și oe președintele cooperati
vei. inginer Gheorghe Blaj, chib
zuind amănuntele unei hotărîri a 
consiliului de conducere. Nu între
băm din prima clipă despre ce ho- 
tărire este vorba, pentru că sintem 
încă prinși de atmosfera activități
lor atit de diverse întîlnite in vasta 
cimpie. unde grosul lucrărilor la 
porumb, de pildă, e pe terminate, 
insistindu-se oe corectări, cum se 
spune, necesare îd urma recoltatu
lui mecanic.

— Am recoltat și mecanic — pre
cizează președintele — dar și ma
nual, în echipe de 15—20 de oa
meni. Am transportat totul rapid. 
Anul acesta 11 încheiem bine — 
socotim noi — cu nemulțumirea 
insă că. la porumb, dadă nu am fi 
avut o secetă aspră, am fi obținut 
rezultate la fel de bune ca la griu, 
la fioarea-soarelui. la sfeclă sau in 
legumicultura, unde munca este în 
toi. Aici, planificările noastre au 
fost depășite cu mult. In bine, de
sigur.

. -- La lucrurile acestea se referă
hotărirea consiliului de conducere?

— Nu — intervine primarul. Am 
dezbătut măsurile prevăzute în De
cretul privitor la întărirea autocon- 
ducerii și autoaprovlzionării terito
riale. Am pornit de la specificul 
nostru, de care trebuie să ținem 
seama. Sîntem o comună preorășe
nească. Din cei 6 000 de locuitori 
aproape jumătate lucrează in in
dustria Roșiorilor. Restul sînt me
canizatori. cooperatori sau intelec
tuali ai satului. Trebuie să asi
gurăm tuturor pîinea. în mod chib
zuit, M echitabil, să revedem orga
nizarea brutăriei și celelalte.

— Deci, foarte multe socoteli, 
grafice, situații...

— Vă înșelați — spune zîmbind 
președintele. Nu de la asta am por
nit, nu de la situații, cu toate că 
nu se poate să nu Ie ai în vedere; 
ci de la altceva, care ține de con
cepție.

— De pildă 7
— De pildă, am regîndit tot pro

cesul acesta de producție reprezen
tat de loturile personale, de tere
nurile intravilane. Și ne-am spus

Cînd mintea ascuțită și hărnicia 
gospodarului dezleagă ceea ce 
pentru alții este de nedezlegat

Sintem la Drăgănești-Vlașca, 
după o jumătate de zi de cercetat 
cimpurile și de discuții, și iată pu
tem începe cu o concluzie și anu
me că aici totul decurge firesc, in 
ordine, muncește toată lumea din 
noapte în noapte, cu spor adevă
rat și este cazul să ne Întrebăm ce 
stă la baza acestei munci bine or
ganizate. Și atunci ajungem la o 
mai veche rădăcină a lucrurilor, la 
ceea ce a fost, in alți ani, o gîn
dire de perspectivă și, iată, iși 
arată acum binefacerile.

La acest ultim „argument" iată 
răspunsul nostru : exact cu un sfert 
de oră înainte de a veni aici fu
seserăm in piață la Alexandria. Din 
15 puncte de desfacere, aveau și 
vindeau tomate (vai de ele 1) doar... 
2 (două).

De aceea aproape că nu mai 
înțelegem nimic...

treb. oare cît de urgente or fi acele 
treburi 7 De ce nu ar mai putea să 
aștepte piatra aceea două săptămini 
pină se pune pîinea la adăpost 7 Că 
fără piatră putem trăi, dar fără 
piine nu. Uitați-vă pe șosele, trec 
camioane cu sutele, dar prea puține 
duc porumb sau sfeclă, sau legume, 
cind în aceste1 două săptămini ale 
plinii, ca să n-o piardă, țara ar tre
bui să se ocupe, cu tot ce are. de 
pîinea ei...“.

E un gind. o întrebare. Nu știm 
să răspundem. Le consemnăm doar. 
Știm, există un număr de mașini, 
socotit suficient, afectat acum agri
culturii. Dar cîte din ele merg acolo 
cu adevărat 7 Cine ii controlează și 
altfel pe șoferi decît prin foile de 
parcurs pe care ei smulg semnături 
in alb sub amenințarea că a doua 
zi nu mai vin 7 

că este timpul să obținem o și mai 
eficientă fructificare a lor.

— Am văzut. în fiecare curte, 
vită de vie bine lucrată.

— S-a pus viță de vie și pe loturi 
personale. Unii au cam uitat că mai 
există și ceapă și alte legume, că 
dovlecii sînt excelenți ca furaje 
pentru animale, că frunzele lor. to
cate, sînt bune la păsări. Să te re
pezi cu coșnița, de aici, de la sat, 
la oraș după zarzavaturi este o 
anomalie. Și, totuși, iată, ea ș-a 
produs.

— Și la ce hotărîre ați ajuns 7
— La o hotărîre care să schimbe 

rapid și radical mentalitățile. Ați 
văzut configurația terenului la noi. 
Vom comasa loturile personale sus, 
pe terasă. 10 hectare vor fi culti
vate cu floarea-soarelui — și fie
care va avea uleiul necesar; 10 hec
tare cu sfeclă de zahăr — și fiecare 
va avea zahărul necesar. Restul, cu 
cartofi, cu tomate, cu porumb pen
tru nevoile gospodăriilor perso
nale.

— Și viile 7
— Și viile. In primăvară vom 

planta 25 de hectare de viță bună 
— cîte 6 ari de fiecare — iar cînd 
vor intra pe rod vom desfiihța viile 
acelea răzlețe. Am zis că tot ce am 
gîndit, in sensul acesta, este bine, 
că totul are alt echilibru și rezolvă 
in litera și in spiritul Decretului o 
problemă de mare importantă, pro
blema autoaprovizionării. punind-o 
pe temelii și mai sănătoase. Pîinea 
se face aici, în sat. chiar dacă ju
mătate dintre-ai noștri muncesc la 
oraș.

— Deci, este o problemă de or
ganizare și reorganizare, mai judi
cios gindită.

— In primul rînd. este o proble
mă de mentalitate — subliniază 
președintele cooperativei. Aici nu a 
fost vorba de impunerea măsurilor, 
ci de o gîndire colectivă, de auto- 
conducere, pentru că hotăririle or
ganizatorice stabilite au la bază 
botărîrea și convingerea fiecăruia 
de a gindi și a acționa în interesul 
întregii obști. De aceea spuneam că 
am pornit de la schimbarea men
talităților. Ce discutam noi. acum, 
la acest ceas de noapte, ține de 
aplicarea practică, imediată, a ho- 
tărirli tuturor.

— Deci, tovarășe Radu Riciu 
(președinte al C.A.P., de la înfiin
țare. Erou al Muncii Socialiste), 
care ar fi „secretul" dumneavoas
tră 7

— E vechi, e de la început. Vă 
aduceți aminte campania de masa
crare a cailor, din urmă cu 20 de 
ani 7 Noi n-am răspuns la ea. Era 
să-mi pierd și funcția. Am păstrat 
caii. Și nu numai atit. l-am lăsat 
în ograda cooperatorilor, ca pro
prietate Obștească. bineînțeles. 
Aveau și grajduri și furaje, de ce 

să mai fi făcut altele 7 Dar n-a 
fost numai asta. Prin alte părți ță
ranii începuseră să plece prin in
dustrie. Și ne-am spus atunci, gin- 
dindu-ne că țăranii iubesc anima
lele, caii mai cu seamă, deci ne-am 
gîndit cit de mult îi va lega de 
casă și de cooperativă pe țărani și 
cît de bine ne vor prinde la mun
cile noastre acești cai ! Am fost 
atunci chemat la raionul de partid 
ca să fiu exclus. Cu învinuirea că 
vreau să fărim cooperativa. M-am 
dus, am explicat. Mi s-a spus că 
imediat caii trebuie să fie aduși 
în curtea cooperativei, M-am în
tors acasă, am dat semnalul și, in 
jumătate de oră erau aici 1 400 de 
cai. Un secretar de la raion ședea 
aici să vadă ce se întîmplă. Cind 
a văzut caii toți, a plecat. Asta 
voise să vadă, că oamenii mă as
cultă. Nu numai că n-am fost ex
clus. dar si caii au fost lăsati mai 
departe în custodia cooperatorilor ; 
de fapt nici n-am fi avut aici unde 
să-i ținem, însemna să scoatem din 
grajduri vacile. Acum caii aceștia 
s-au mai împuținat, desigur, am 
păstrat numai citi ne sint cu ade
vărat necesari, pentru 160 de ate
laje...

— Necesari 7 în epoca mijloacelor 
mecanice 7

— Da, epoca mecanizării. întii că 
printr-un atit de puțin lucru, citeva 
sute de cai. am contribuit la stabi
lizarea forței de muncă. Sigur, in 
principal au fost bunele rezultate 
ale muncii, deci veniturile bune. 
Oricum, cei mai priceput! gospodari 
au rămas în sat, in cooperativă. Al 
doilea, că atelajele ne-au permis 
un sistem de organizare a muncii 
pe formații mici, grupate În jurul 
unei căruțe, 5—7 oameni. In gene
re, neamuri sau vecini. Pornesc la 
treabă la 3 dimineața, și se intorc 
seara tirziu, știind că au cu ce veni, 
au acolo căruța. Al treilea, că tot 
ce au de transportat, porumb, sfe
clă, furaje, aduc și duc cu căruța 
și nu cheltuim combustibil, nu blo
căm tractoare, transportăm și pe 
ploaie și pe nămeți, un transport 

'• ieftin și eficient. Avind oameni 
multi, puternici și puși pe muncă, 
noi ne putem permite să recoltăm 
și manual porumbul si atunci 
nu pierdem un bob, ne rămîn în
tregi și cocenii si alte resturi vege

Multe se pot învăța din viața unui 
țăran adevărat

Da, chiar așa a spus : „în fața 
unui țăran adevărat trebuie să se 
stea drepți !“.

Ne privea cu ochii lui albaștri 
si nu era zîmbet în acele priviri, ci 
o mare seriozitate.

— Ce înseamnă un țăran ade
vărat 7

— Un om care se scoală la ora 3 
noaptea și, împreună cu echipa sau 
cu formația lui de lucru, mută țe
vile aspersoarelor ca să se facă o 
udare permanentă și uniformă. 
Asta am făcut-o cu toții, cit a ți- 
nuț vara, trecînd apoi da alte tre-

In puterea zilei, in timp ce pe cimp e atîta nevoie de tractoare. Dumi
tru Opaina, mecanizator la S.M.A. Piatra, venise cu tractorul și remorca 
la moară. Dus-întors — 25 km. Pentru cițiva saci ai cîtorva vecini. „Ma
cină mai iute, moară I". Dar nu mâcina timpul de lucru al tractoarelor I

buri, pină cînd ne prindea din nou 
noaptea, de nu ne mai vedeam mîi- 
nile.

— Acum strîngeti de zor recolta 
de porumb.

— O stringem, avem ce. Se pu
sese seceta pe capul porumbului. 
Și l-am udat, nu am ținut seama 
de zi sau de noapte. Porumbul tre
buia să fie frumos. Și a fost.

— Șl ce mai înseamnă un țăran 
adevărat 7

— lin om după care se țin ani
malele, pentru că le iubește, cum 
iubește copiii. Și nu sint ele oare 
ca și copiii lui 7 Le iubește Ia fel 
cum iubește și plantele. Totul este 
viață. El o crește, el o îngrijește. 
Miinile lui, gindul lui nu au a face 
cu lucruri moarte, numai cu lu
cruri viL Și le crește, le aduce la 
rostul lor.

îl ascultăm puțin surprinși și, nu 
știm de ce, puțin derutați. Poate 
că și discuția a început prea brusc. 
Mergeam pe șosea cu Radu Riciu, 
președintele cooperativei din Drâ- 
gănești-Vlașca, cind a apărut Va- 
sile A. Glăvan, mînînd o căruță cu 
doi cai. „Iată — a zis președintele
— stați de vorbă cu omul acesta!"
— și l-a oprit. Țăranul ne-a cîn- 
tărit o clipă din ochi. „Ei, despre ce 
este vorba 7 Dar, repede, că timpul 
nu așteaptă".

— Fiul meu a vrut mai mult ca 
mine, asa zicea el — Si-a continuat 
gindurile Glăvan A. Vasile. A tă
cut o școală profesională, a ieșit 
termist-tratamentist și s-a anga
jat într-o fabrică din Capitală. A 
vrut și mal mult și a făcut și o 
școală de tehnician de radio și te
leviziune. Urma să i se dea o gar
sonieră. Atunci s-a însurat cu o 
fată de aici, din sat, o fată care 
făcuse liceul. Mă uitam la el și-mi 
ziceam că se rupe de noi, că nu a 
simțit el ce este pămintul, că nu 
a intrat dragostea asta în el, cum 
e in mine. îmi părea rău că noi 

tale fără de care n-am putea tine 
un atit de mare, de divers și pro
ductiv sector zootehnic, cu sute și 
sute de bovine, cu mii de porci, cu 
mii de oi, cu sute de mii de păsări. 
Fără atelaje n-am realiza o atit de 
mare grădină de legume, pe tere
nuri bine îngrășate cu gunoi de 
grajd și cu producții care merg, ca 
în acest an, pină la 60 000 de kg 
de tomate la hectar, cu venituri 
de peste 10 milioane de lei anual... 
Campania de toamnă, atît de grea 
pentru alții, e ușoară pentru noi.

— Interesant.
— Vreți să mai știți un a- 

vantaj 7 Unul de foarte mare ac
tualitate 7 Iată, noi livrăm, lap
te la stat numai din sectorul 
particular, adică de la vacile de 
acasă, cam cît zece cooperative 
mai mici. Bașca ce dăm din fer
mele cooperativei. Că oamenii 
cresc acasă multe vaci, și porci, șl 
oi, și păsări. Cresc pentru că au 
cu ce să transporte pentru ele fu
raje : cu căruțele, cu call. E puțin 
lucru 7

Mergem printre rindurile de 
plante încă viguroase, încă produ- 
cind din plin, încă irigate, ale gră
dinii de legume... „Culegem, tot 
culegem și nu se mai termină — 
spune un șef de echipă. Tot dă din 
ele, plantele, ca nebunele". „Vreți 
să vă spun o întimplare 7 zice Ri
ciu. Acum cîtva timp au venit aici 
niște cooperatori de prin vecini să 
vadă cum muncim și cum ne or
ganizăm noi. Au ajuns și la gră
dină. Șl-au început să-i descoasă 
pe ai noștri. Cind veniți la treabă? 
Păi, dimineața. la cinci. Și cînd 
plecați 7 Păi, cind se lasă noaptea. 
Și vă duceți acasă pentru masa de 
prinz 7 Noi 7 Cum vine chestia 
asta, ce, noi lucrăm la minister 7 
Avem aici o bucătărie și, prin ro
tație, in fiecare zi. cîte o femeie 
tace de mincare pentru toți. Mmm ! 
au murmurat oaspeții noștri, păi 
nu ne convine așa. Boieri, de ! 
Boieri cu peticu-n fund..."

îl întrebăm pe Marin Iscru, șef 
de echipă la legume : „Ce-ai ciști- 
gat dumneata, anul trecut 7". „Păi, 
eu cu nevasta, că și ea lucrează 
aici, am primit 38 000 de lei și 6 000 
de kg cereale". Acelor „distlnșt" 
oaspeți, asta, poate, le-ar fi con
venit !

rămîneam singuri. în jur, se petre
ceau lucruri de acestea și mi-am 
spus că așa merg treburile in 
timpul nostru. Lui i se dădea o 
garsonieră și aici era o hardughie 
de casă. Dar nu asta era impor
tant

— Ce era, totuși. Important 7
— Important era că și aici viața 

a făcut un salt. Cooperativa am 
împuternicit-o noi, cu munca 
noastră, am organizat-o — zic eu 
— ca o fabrică. Este ca o uzină vie, 
în care fiecare are un loo precis 
și de răspundere. Mi-ar fi plăcut 

ca băiatul să înțeleagă, dar nu 
l-am silit.

— Nici nu puteați !
— Nici nu voiam. S-a întors sin

gur. bentru că aveam nevoie de 
electricieni deștepți. Și nevasta 
lui, la fel. a invățat bobinajul. Sînt 
aici, amindoi și sint oameni cu 
cumpănă serioasă — țărani, dar 
altfel de țărani, cum să vă spun, 
așa, țărani cum trebuie să fie cei 
de miine. Gindiți-vă că numai 
complexul nostru de 210 000 de gă
ini ouătoare cere, pentru buna 
funcționare a instalațiilor compli
cate de acolo, electricieni stăpini 
pe meserie. Muncitori iubitori de 
pămint și de animale. Pentru că, 
tovarășe, cooperativa este o uzină 
vie. organizată pină la amănunt, 
un mecanism in care brațele și 
mintea noastră sînt totul. Am două 
brațe și ele fac mereu piine. Ce e 
mai important ca asta 7

— Mai sint și alte lucruri im
portante.

— Sigur, mai sînt, dar pentru 
mine și cei ca mine asta e impor
tant. Dacă nu ai fi convins că mun
ca ta este cea mai importantă nu 
ai mai fi om Întreg.

— Sînt unii de părere — fără s-o 
spună direct — că nu numai mun
ca este importantă. Și se trag cam 
des la umbră.

— Dacă aceia sînt țărani, apoi 
nu sînt țărani adevărați. Un țăran 
adevărat face piine, se duce pe 
cîmp in Zori și se întoarce noap
tea- Nu lasă în urma lui nici un 
ptetic de pămint fără viată și rod. 
După el se țin animalele, ca după 
stăpin, Așa cred eu : în fata unui 
țăran adevărat trebuie să se stea 
drepți. Dar să fie țăran adevărat I

Mihai CARANFIL 
Dionisie ȘINCAN 
Ștefan STAN 
corespondentul „Scinteil*
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DEPLINĂ ADEZIUNE, PUTERNICĂ ANGAJARE A OAMENILOR MUNCII,
MAI LARGI CATEGORII DE CETĂȚENI, FAȚĂ DE IMPORTANTELE MĂSURI 

PRIVIND ÎNTĂRIREA AUTOCONDUCERII Șl AUTOAPROVIZIONĂRII TERITORIALE, 
ASIGURAREA APROVIZIONĂRII RITMICE, ECHITABILE A POPULAȚIEI

CELOR I

Telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceausescu
Exprimlnd voința comuniștilor, a 

tuturor locuitorilor comunei — se a- 
rată in telegrama trimisă de Comite
tul comunal de partid Mărgineni, ju
dețul Bacău — vă adresăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
deosebite mulțumiri pentru grija ce o 
manifestați dezvoltării economice a 
patriei, sporirii producției agricole 
pentru ridicarea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii. Decre
tul privind unele măsuri referitoare 
la autoconducere și autoaprovizlonare 
teritorială, precum si la asigurarea 
aprovizionării in bune condiții a 
populației cu pline, făină și mălai 
constituie pentru fiecare locuitor al 
comunei un imbold In vederea creș
terii aportului nostru la buna apro
vizionare cu cereale, legume, fructe, 
came, ouă, lapte și alte produse agro- 
alimentare. Prin cultivarea intensivă 
de cereale și legume, prin dezvolta
rea fermelor zootehnice și prin creș
terea numărului de animale din gos
podăriile populației, comuna noastră 
va deveni o puternică bază de apro
vizionare a municipiului Bacău.

întregul colectiv de oameni al mun
cii — români, maghiari, germani, 
sirbi și de alte naționalități— de la 
Întreprinderea „Electromotor" din Ti
mișoara a primit cu multă satisfacție 
Decretul Consiliului de Stat privind 
unele măsuri pentru întărirea auto- 
conducerii șl autoaprovizionării teri
toriale.

Aceste reglementări, de o Impor
tanță deosebită pentru creșterea si 
mai accentuată a producției agricole, 
asigură, în același timp, satisfacerea 
nevoilor de materii prime pentru in
dustrie și un consum rațional si echi
tabil de produse agroalimentare. Tot
odată, ele confirmă din nou transpu
nerea în viață a Documentelor Con
gresului al XH-lea al Partidului Co
munist Român privind utilizarea cu 
maximum de randament a resurselor 
societății noastre, gospodărirea cu 
înalt simț de răspundere a materiilor 
prime, materialelor, sarcină prioritară 
a acestui cincinal.

Am primit cu multă satisfacție 51 
sîntem întru totul de acord cu preve
derile acestui decret. Totodată, ne an
gajăm plenar să mobilizăm toate for
țele de care dispunem pentru înde
plinirea integrală a planului produc
ției agricole în C-A.P.-ul si I.A.S.-ul 
de pe raza noastră de activitate, să 

• punem în valoare posibilitățile de pro
ducție ale tuturor cetățenilor în gos
podăriile proprii, să asigurăm apro
vizionarea populației, prin aplicarea 
fermă a principiilor autoconducerii 
și autoaprovizionării, principii care 
ne călăuzesc în activitatea de zi cu zi.

începînd din această toamnă, sîn
tem hotărîți să folosim integral și efi
cient întreaga suprafață de pămînt. să 
utilizăm rațional forța de muncă ocu
pată în agricultură, cit și cea care 
lucrează în industrie, în celelalte do
menii neindustriale, pentru dezvol
tarea zootehniei și sporirea produc
țiilor de legume și fructe. Realizind 
în practică aceste obiective, sîntem 
conștienți că ne aducem contribuția 
la înfăptuirea programului de ridi
care continuă a nivelului de trai al 
întregului popor stabilit de Congresul 
al XII-lea al P.C.R. — se arată în 
încheierea telegramei trimise de 
Comitetul orășenesc Buhuși al P.C.R., 
Consiliat popular Buhuși, județul 
Bacău.

Oamenii muncii de Ia întreprin
derea mecanică pentru agricultură și 
industrie alimentară din orașul Balș, 
județul Olt — se spune în altă tele
gramă — au primit cu încredere de
plină apariția Decretului privind 
unele măsuri referitoare la întărirea 
autoconducerii și autoaprovizionării 
teritoriale, precum și la asigurarea 
aprovizionării în bune condiții a 
populației cu pîine, făină și mălai si 
consideră că prevederile acestuia sînt 
in concordanță cu voința întregii na
țiuni de a se asigura aprovizionarea 
cu bunuri agroalimentare. ritmic și 
pe principii echitabile, etice. în deplin 
consens cu regulile noastre de muncă 
și de viață.

Este pentru noi un prilej deosebit 
de a ne exprima întreaga adeziune 
față de prevederile Decretului și, tot
odată, ferma angajare de a munci cu 
și mai multă dăruire in uzină, pe 
ogoare, în gospodăriile personale, rea- 
lizînd în acest sens transformări ca
litative în producția agricolă și 
zootehnică, izvor de bunăstare si bel
șug în viața de zi cu zi a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii de la 
orașe și sate.

Membrii cooperatori din comuna 
noastră se angajează să depășească 
producțiile planificate în cadrul coo
perativei agricole de producție cu 
50 tone grîu. 80 tone porumb, iar în 
legumicultura cu 150 tone și să li
vreze cantități sporite la fondul de 
stat. Fiecare locuitor al comunei se 
angajează să-și asigure necesarul 
de legume, să crească mai multe pă
sări. porci si bovine. încît să putem 
livra la fondul de stat 100 tone le
gume, 2 tone carne pasăre, 100 tone 
came porcine, 20 tone came bovine 
și peste 30 000 de ouă.

In acest fel. ne vom aduce contri
buția la autogospodărirea și auto- 
aprovizionarea comunei noastre, pre
cum și a populației din alte loca
lități. Ne angajăm să trăim mai 
chibzuit, să fim mai buni gospodari, 
să avem mai mare grijă de roadele 
pămîntului, care nu sînt altceva de- 
cit roadele muncii noastre, să lup
tăm pentru înlăturarea risipei — se 
arată în încheierea telegramei tri
mise de Comitetul comunal de 
partid și Consiliul popular al comu
nei Ștefăneștii de Jos, sectorul agri
col Ilfov.

în telegrama trimisă de Comitetul 
orășenesc de partid Zlalna, județul 
Alba, se spune : Toți cetățenii aces
tei așezări milenare de pe Valea 
Ampoiului au luat cunoștință cu 
deosebită satisfacție de măsurile sta
bilite privind mai buna aprovizio
nare a populației cu produse agro

alimentare. întărirea autoconduce
rii si autoaprovizionării teritoriale, 
cât și de îndatoririle ce revin pro
ducătorilor agricoli în dezvoltarea 
producției agricole vegetale și ani
male, în vederea satisfacerii nevoi
lor de consum ale populației si con
stituirea fondului de stat.

Prin măsurile stabilite, pentru 
anul agricol 1981—1982, va crește 
aportul gospodăriilor populației Ia 
formarea fondului centralizat al sta
tului cu peste 2 000 kg. carne, 200 hL 
lapte, 10 000 bucăți ouă și alte pro
duse agroalimentare, contribuind 
astfel la îmbunătățirea aprovizionă
rii generale a populației. Nu vom 
precupeți nici un efort pentru spo
rirea contribuției noastre la creșterea 
producției agricole. Ia bunăstarea 
întregii țări.

Oamenii muncii din municipiul Pi
tești — 6e arată în telegrama tri
misă de Comitetul municipal de 
partid Pitești — muncitori, tehnici
eni, funcționari și membri coopera
tori. au luat cunoștință cu deplină 
satisfacție și aprobare de prevederile 
Decretului Consiliului de Stat pri
vind unele măsuri referitoare la în
tărirea autoconducerii și autoaprovi
zionării teritoriale, precum și la asi
gurarea aprovizionării în bune con
diții a populației.

în spiritul noilor reglementări, or
ganele și. organizațiile de partid din 
municipiul Pitești, puternic angajate 
în realizarea sarcinilor economice ce 
le revin în acest an și în întregul 
cincinal, vă asigură, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vor desfășura o intensă muncă 
educativă în rîndul tuturor locuito
rilor municipiului, al țăranilor coope
ratori din comunele suburbane, in 
scopul înțelegerii juste de către aceș
tia a esenței măsurilor stabilite și al 
obținerii unei participări sporite la 
aplicarea în viață a prevederilor de
cretului, sporind suprafețele cultiva
te prin folosirea tuturor terenurilor, 
executînd la timp toate lucrările a- 
gricole, respecting toate verigile din 
tehnologie pentru a asigura o creș
tere substanțială a producției agrico
le, satisfăcîndu-se astfel necesitățile 
mereu crescinde ale ridicării nivelu
lui de trai material și spiritual al 
tuturor oamenilor muncii.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că vom face 
totul pentru a înfăptui întocmai pro
gramul de ridicare continuă a nive
lului de trai al întregului popor, sta
bilit de Congresul al XII-lea al 
P.C.R., prin îndeplinirea integrală a 
programelor de dezvoltare a produc
ției agricole în toate unitățile de 
stat, cooperatiste și în gospodăriile 
populației.

Locuitorii comunei Berzasca. jude
țul Caraș-Severin, întruniți in adu
narea cetățenească și dezbătind pre
vederile decretului privind unele 
măsuri referitoare la întărirea au
toconducerii și autoaprovizionării te
ritoriale. apreciază că aceste măsuri 
reflectă grija deosebită a conducerii 
de partid și de stat pentru îmbună
tățirea nivelului de trai al oameni
lor muncii, creșterea responsabilită
ții organelor locale pentru asigurarea 
unei aprovizionări ritmice. în core
lare cu necesitățile populației loca
lităților.

Ne angajăm să redăm în circuitul 
agricol, în cursul acestui an, o su
prafață de 8,5 hectare teren arabil, 
să executăm lucrări de amenajare a 
pășunilor pe o suprafață de 600 hec
tare, care să permită sporirea efec
tivelor de animale, contribuind prin 
aceasta la satisfacerea consumului 
propriu și livrarea suplimentară la 
fondul de stat a unor produse. Ast
fel, pină la finele acestui an, vom 
preda peste prevederile sarcinilor de 
plan o cantitate de 5 tone carne bo
vine. 1 tonă miere de albine, precum 
și 20 hl lapte oaie.

într-o altă telegramă se spune : 
Locuitorii comunei Vama, județul 
Suceava, au luat cunoștință cu de
plină aprobare de decretele Consiliu
lui de Stat privind unele măsuri refe
ritoare la întărirea autoconducerii și 
autoaprovizionării teritoriale, precum 
și la asigurarea aprovizionării în 
bune condiții a populației. Noi, cei 
ce trăim și muncim in zona de 
munte pe frumoasele meleaguri ale 
Bucovinei, vedem în aceste măsuri 
grija deosebită a partidului și sta
tului nostru, a dumneavoastră , per
sonal, mult iubite și. stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru asigura
rea necontenită a nivelului de trai 
al oamenilor muncii, prin folosirea 
la maxim a fondului funciar, crește
rea producției agroalimentare, asigu
rarea unui consum rațional, evita
rea risipei și degradărilor de produ
se agroalimentare. Alături de între
gul popor vom respecta și aplica cu 
striotețe decretele Consiliului de Stat 
și, totodată, vom munci mai*  bine și 
mai mult în vederea autoaprovizio
nării, creșterii efectivelor de anima
le și asigurării planului la fondul 
centralizat al statului cu produse 
agroalimentare. Pînă la sfîrșitul anu
lui, vom da' peste plan 10 tone car
ne, 5 000 ouă, 10 tone fin. Am și li
vrat peste plan 20 tone cartofi și alte 
produse.

Exprimîndu-ne totala adeziune la 
noile măsuri, pentru întărirea auto
conducerii și autoaprovizionării, sta
bilite prin decretele Consiliului de 
Stat. — se arată în telegrama tri
misă de colectivul întreprinderii 
„Automatica"— București — nu vom 
precupeți nici un efort pentru asigu
rarea unui consum rațional, evitarea 
risipei, degradărilor, pierderilor de 
orice tel si le vom aplica cu hotă- 
rîre, în interesul întregii colectivi
tăți.

Considerăm că aceste măsuri con
stituie o ripostă hotărîtă și intransi
gentă dată speculei și stocării unor 
produse agroalimentare. manifestări 
incompatibile cu principiile de muncă 
și viață ale locuitorilor tării noastre.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
-Întreprinderea noastră iși vor înzeci 

eforturile pentru Îndeplinirea tuturor 
sarcinilor ce ne revin, pentru a con
tribui în mai mare măsură la înflo
rirea și propășirea scumpei noastre 
patrii. Spunem un DA muncitoresc 
pentru noua reglementare legislativă, 
ca fiind un act de echitate socialistă, 
de reală importantă economică.

Noi, locuitorii orașului Oțelu 
Roșu, participant! la adunarea cetă
țenească convocată pentru a dezbate 
sarcinile ce ne revin din Decretul 
Consiliului de Stat privind unele 
măsuri referitoare la întărirea auto
conducerii si autoaprovizionării teri
toriale — se arată într-o altă tele
gramă — analizînd posibilitățile de 
care dispune orașul nostru, am apro
bat un program de măsuri care să 
asigure aplicarea principiului auto
conducerii și autoaprovizionării, creș
terea producțiilor agricole vegetale 
și animale, în scopul asigurării ne
voilor proprii de consum si crearea 
disponibilităților pentru livrarea la 
fondul de stat.

Vom crește pînă la 388 ha su
prafața cultivată cu cereale, la 54 ha 
suprafața cu legume și la 31 ha cea 
cultivată cu cartofi. Cu sprijinul 
consiliului popular orășenesc, îri anul 
1982 numărul familiilor cărora Ii se 
va atribui teren pentru a fi cultivat 
cu legume va crește cu 150 fată de 
anul 1981. De asemenea, locuitorii 
din orașul nostru și din satul aparți

• Hotăririle și reglementările recent adoptate constituie o elocventă 
dovadă a preocupării permanente pentru dezvoltarea multilaterală a 
fiecărui județ și fiecărei localități, prin folosirea chibzuită a tuturor 

resurselor, prin îmbunătățirea activității de autoaprovizionare teri
torială, pentru creșterea nivelului de trai material și spiritual 
al întregului popor

• Dispunem de toate condițiile materiale și umane pentru ca, printr-o 
mai bună gospodărire, printr-o mai activă participare la soluționarea 
treburilor obștii, resursele locale să fie bine folosite, producția 
agricolă să crească, asigurîndu-se continuu aprovizionarea ritmică 
a populației, satisfacerea cerințelor unui consum rațional, civilizat

• Răspunsul concret al nostru, al tuturor oamenilor muncii de la orașe 
și sate: „Programe de acțiune temeinic,elaborate, muncă hotărîtă și 
devotament pentru înfăptuirea lor, pentru ca obiectivele ce ni le-am 
propus, destinate continuei dezvoltări social-economice a patriei, să fie 
exemplar duse la îndeplini re “

nător se angajează să livreze în 1982 
la fondul de stat 42,8 tone carne, 
110 hl lapte vacă, 10 hl lapte oaie. 
1,9 tone lină și 1,1 tone miere de 
albine, contribuind in acest fel la 
mai buna aprovizionare a populației.

în telegrama colectivului de oa
meni ai muncii din cadrul întreprin
derii de confecții din Scornicești se 
arată : Ne angajăm să muncim mai 
bine, să gospodărim mai bine fie
care palmă de pămînt din jurul gos
podăriilor, să nu risipim sub nici o 
formă roadele sale și vom fi îp pri
mele rinduri ale tuturor acțiunilor 
pentru strângerea recoltei acestui an 
și pregătirea recoltei viitoare.

Mobilizați tot mai mult de îndem
nul și exemplul personal al dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, comuniștii, 
uteciștii, membrii de sindicat și 
O.D.U.S., întregul personal muncitor 
vă asigurăm că cei ce muncim pe 
meleagurile Scorniceștiului vom fi. 
alături de dumneavoastră, sporin- 
du-ne eforturile pentru înflorirea 
localității noastre, pentru creșterea 
propriului nostru nivel de trai, de 
civilizație și cultură.

Oamenii muncii din cadrul între
prinderii „Ciocanur-Nădrag, între
prindere fruntașă pe primele 9 luni 
ale anului, au luat cunoștință cu 
profund interes de apariția Decrete
lor Consiliului de Stat privind măsu
rile pentru prevenirea și combaterea 
unor fapte care afectează buna apro
vizionare a populației și unele mă
suri referitoare la întărirea autocon
ducerii și autoaprovizionării terito
riale. precum și la asigurarea apro
vizionării în bune condiții a popu
lației cu pîine, făină și mălai. în aces
te acte normative, noi vedem preocu
parea constantă a conducerii partidului 
și statului nostru pentru o aprovizio
nare rațională și permanentă a popu
lației, pentru extinderea principiului 
autoconducerii și autoaprovizionării.

Ne angajăm — se arată în conti
nuarea telegramei — să luptăm îm
potriva risipei, a pierderilor de orice 
fel, să combatem specula, să ajutăm 
populația de la sate pentru strîngerea 
recoltei.

Consiliul oamenilor muncii a ho- 
tărît să sprijine, în mai mare mă
sură, cooperativa agricolă de produc
ție de care răspunde, să preia reali
zarea unor lucrări agricole pentru 
asigurarea cu legume a cantinei între
prinderii, să dezvolte gospodăria 
anexă.

întruniți în adunare cetățenească, 
locuitorii comunei Valea lașului, ju
dețul Argeș, au adresat o telegramă 
în care se arată : Comuna noastră, 
situată într-o regiune de deal, nu este 
producătoare de cereale. Noi însă 

considerăm o datorie patriotică să 
lucrăm în cele mai bune condiții toate 
suprafețele de pămînt ce le deținem 
și ne angajăm să sporim producțiile 
la cartofi de la 700 tone la 900 tone. 
Vom spori șeptelul de bovine de la
1 175 la 1 300, de ovine de la 1 515 la
2 100 și de porcine de la 1 054 la 1 300. 
Vom spori corespunzător și livrările 
la fondul de stat ; la carne de la 85 
la 110 tone, la lapte — de la 2 100 la 
2 300 hl, la lină — de la 2 la 2,7 tone, 
participînd astfel într-o măsură mai 
mare ia aprovizionarea generală a 
populației, la efectuarea schimburilor 
echivalente cu cereale.

în perioada care a mai rămas din 
această toamnă, precum și în conti
nuare, vom pregăti și vom lucra toată 
suprafața agricolă a comunei în cele 
mai bune condiții pentru rețolta 
viitoare și vom face totul pentru creș
terea producției agricole, pentru înde
plinirea și depășirea livrărilor la fon
dul de stat.

într-o altă telegramă se spune: 
Participant» la adunarea cetățeneas
că din comuna Frumosu, județul Su
ceava, au luat cunoștință cu vie sa
tisfacție de conținutul Decretelor 
Consiliului de Stat. întreaga adunare 
își exprimă profunda recunoștință 
pentru grija deosebită ce se manifestă 
și prin acest important act normativ 
față de condițiile de viață ale oame
nilor muncii, pentru îmbunătățirea
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lor continuă în conformitate cu prin
cipiile eticii și echității socialiste, 
angajîndu-se ca, prin folosirea mai 
eficientă a fondului funciar, să spo
rească efectivele animale si. prin 
aceasta, să realizeze in termen și să 
depășească planul de livrări la fondul 
de stat.

Locuitorii comunei se angajează ca 
in anul 1981 să contribuie la fondul 
de stat în plus fată de prevederile de 
pian cu 10 tone cartofi. 30 hl lapte, 
3 tone carne de taurine. I tonă carne 
de ovine și 500 kg carne de pasăre.

Toți locuitorii orașului Moldova 
Nouă, județul Caraș-Severin, ro
mâni, sîrbi și de alte naționalități, 
au primit cu mare satisfacție actele 
normative ale Consiliului de Stat, 
se arată într-o altă telegramă. Aces
tea sint izvorîte din înseși normele 
noastre morale, de chibzuință, de 
respect față de bunurile create prin 
munca noastră, in primul rînd față 
de pi ine.

Noi înțelegem, cu toată răspun
derea. ce sarcini mari și importante 
ne revin nouă, celor din orașele 
agroindustriale, pentru a deveni o 
puternică bază de aprovizionare cu 
produse lactate și carne. Sintem 
conștienți că aceasta presupune fo
losirea integrală și eficientă a pă
mîntului, cultivarea tuturor supra
fețelor de teren, utilizarea rațională 
a forței de muncă.

Sintem hotărîți să acționăm în lu
mina sarcinilor ce ne revin din re
centele documente, pentru ca, ince- 
pind chiar din acest an, cooperativa 
noastră să devină o puternică bază 
de aprovizionare cu produse agro
alimentare a orașului minier Mol
dova Nouă. în anul 1982 vom da sta
tului, in plus față de 1981, 30 tone 
carnet 300 hl lapte și 50 tone grîu.

în telegrama adresată de Comite
tul comunal de partid Bărbuleț, ju
dețul Dîmbovița, se spune : Pentru 
satisfacerea nevoilor de consum pro
priu. cît și pentru livrarea la fondul 
de stat a unor cantități de produse 
vegetale și animaliere, vom acționa 
pentru creșterea producțiilor agrico
le prin cultivarea întregii suprafețe 
de teren agricol ce-1 deține comuna, 
iar din produsele obținute vom livra 
la fondul de stat, suplimentar 
față de sarcinile de plan ale anului 
1981 : 100 tone fin, 50 tone fructe, 
5 tone carne, 500 kg. fasole, 30 000 
ouă, 1 500 kg nuri.

Pentru asigurarea producțiilor sta
bilite și a angajamentelor asumate, 
vom mobiliza toți locuitorii comunei 
in frunte cu comuniștii pentru cul
tivarea fiecărei palme de teren, creș
terea efectivelor de animale, cît și a 
producțiilor animaliere.

Am primit cu multă satisfacție 
Decretele Consiliului de Stat, con- 
siderindu-le o expresie a grijii pe 
care partidul nostru, personal dum
neavoastră, tovarășe secretar gene
ral, o manifestați in permanentă 
pentru bunăstarea întregului nostru 
popor, se*  arată în telegrama adre
sată de oamenii muncii de la Com
binatul pentru lianți și azbociment 
Bicaz.

Peste jumătate din numărul oa
menilor muncii din combinatul nos
tru locuim în zone de munte, necoo- 
perativizate, avînd condiții să creș
tem animale și să producem pe te
renurile proprii produse agricole 
necesare aprovizionării populației. 
Ne angajăm ferm să creștem mai 
multe vite, să contractăm cu statul 
cantități însemnate de carne, lapte, 
lină, asigurîndu-ne și consumul pro
priu, astfel încît să nu mai cumpă
răm aceste produse de la oraș.

Ne angajăm cu hotărire să nu 
precupețim nici un efort în reali
zarea exemplară a indicatorilor de 
plan din acest an, pentru a ne aduce 
contribuția la progresul și bună
starea scumpei noastre patrii.

Alături de întregul popor, oamenii 
muncii din întreprinderea județea
nă de construcții-montaj Olt — se 
arată într-o altă telegramă — au 
primit cu vie satisfacție măsurile 
referitoare la întărirea autoconduce- 

rii și autoaprovizionării teritoriale, 
precum si la asigurarea aprovizionă
rii in bune condiții a populației cu 
pîine. făină si mălai, prevederi de 
o deosebită însemnătate pentru asi
gurarea unui consum rațional, evi
tarea risipei și degradărilor, pierde
rilor de orice fel si speculei cu a- 
ceste produse.

Vom participa în continuare la 
toate muncile agricole de oe raza ju
dețului. la întreținerea culturilor, 
strîngerea la timp si fără pierderi 
a recoltei, iar cei care locuim la 
sate vom participa efectiv la exe
cutarea de lucrări în unitățile de 
stat si cooperatiste. Ne vom inten
sifica eforturile pentru creșterea de 
porci în gospodăria anexă si vom 
da circa 25 tone came în anul 1982 
pentru consumul in colectiv, iar pe 
terenul din intravilanul municipiului 
Slatina repartizat unității noastre 
vom produce însemnate cantități de 
legume și zarzavaturi pentru consu
mul colectiv. întărind în acest fel 
aplicarea principiilor autoaprovi
zionării.

Oamenii muncii din întreprinderea 
de construcții speciale industriale și 
montaj — I.C.S.I.M. București iși ex
primă adeziunea deplină la noile re
glementări menite să asigure o re
partiție rațională a principalelor pro
duse agroalimentare si o aprovizio
nare ritmică si echitabilă a popu
lației.

Măsurile inițiate, se arată in tele
gramă. exprimă în mod elocvent gri
ja partidului si a dumneavoastră, to
varășe secretar general, pentru îm
bunătățirea continuă a condițiilor de 
viată, pentru îmbunătățirea aprovi
zionării si corelarea consumului cu 
dezvoltarea economiei naționale, in 
lumina principiilor eticii si echității 
socialiste.

Ne angajăm să sprijinim respec
tarea noilor acte normative si să 
muncim cu toată dăruirea pentru ca. 
alături de1 ceilalți oameni ai muncii, 
să participăm la asigurarea unor 
condiții optime de trai pentru toti 
cetățenii patriei noastre.

Vom urmări îndeaproape ca oa
menii muncii navetiști să asigure o 
bună desfășurare atît a activității din 
întreprinderea noastră, cît si in coo
perativele agricole de producție din 
comunele unde domiciliază.

Locuitorii comunei Poiana Cîmpi- 
na, județul Prahova, au luat cunoș
tință cu deplină satisfacție și aproba
re de conținutul recentelor decrete 
ale Consiliului de Stat — se arată 
într-o telegramă.

Pentru noi, care trăim și muncim în 
zona de deal a județului, măsurile a- 
doptate pentru aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimentare pe 
baza aplicării ferme a principiilor 
autoconducerii și autoaprovizionării 

teritoriale constituie un nou șl pu
ternic imbold pentru sporirea pro
ducției agricole, vegetale și animale, 
în gospodăriile proprii.

înțelegem că datoria noastră de 
bază față de partid și de stat este 
aceea de a face ca fiecare gospodărie 
din comuna noastră, folosind mai 
bine pămîntul de care dispune, cele
lalte resurse locale, să dezvolte pro
ducția vegetală și animală si să con
tracteze cu statul cantități sporite de 
produse agroalimentare, contribuind 
astfel la buna aprovizionare a popu
lației de la orașe, la întărirea legă
turilor economice dintre sat si oraș.

Exprimîndu-ne încă o dată adeziu
nea la politica partidului, recunoștin
ța fată de grija ce ne-o purtați. sîn
tem hotărîți să mărim suprafețele 
cultivate în anul 1982 și să livrăm 
la fondul de stat cantități sporite de 
produse agroalimentare, contribuind 
astfel la traducerea în viață a hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea al Par
tidului*  Comunist Român.

Noi, oamenii muncii, în frunte cu 
comuniștii, am luat cunoștință, cu 
satisfacție și deplină aprobare, de 
măsurile stabilite prin Decretele Con
siliului de Stat cu privire la întărirea 
autoconducerii și autoaprovizionării 
teritoriale, precum si la asigurarea a- 
pirovizionării în bune condiții a 
populației. în concordanță cu cerin
țele eticii și echității socialiste, se 
arată în telegrama adresată de colec
tivul Combinatului poligrafic „Casa 
Scînteii". Noi vedem în aceste acte 
normative încă o expresie a grijii 
partidului și statului. personal a 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. pen
tru îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de viată ale oamenilor muncii, 
pe bazele sănătoase ale dezvoltării 
economiei naționale.

Ne angajăm cu această ocazie că 
vom face totul pentru a îndeplini în 
modul cel mai strict prevederile de
cretelor. precum și celelalte măsuri 
adoptate de conducerea partidului și 
statului nostru, că vom îndeplini în
tocmai toate sarcinile ce ne revin, 
pentru a contribui în mai mare mă
sură la înflorirea și propășirea scum
pei noastre patrii — România socia
listă.

Vedem în recentele documente 
elaborate de către partid — se ara
tă in telegrama trimisă de Comite
tul municipal de partid și Comite
tul executiv al Consiliului popular 
al municipiului Galați — o expre
sie de netăgăduit a grijii partidului 
si a statului nostru, a dumneavoas
tră personal, mult iubite si mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru continua creștere a bunăstă
rii materiale a întregii națiuni.

în spiritul principiilor autocondu
cerii si autoaprovizionării. ne anga
jăm să mobilizăm toti cetățenii mu
nicipiului si comunelor suburbane, 
astfel ca prin cultivarea intensivă a 
suprafeței de 13 388 hectare teren 
agricol detinut de unitățile agricole 
de stat si cooperatiste. 1 450 hectare 
teren identificat pe raza municipiu
lui Galati, a tuturor suprafețelor 
disponibile, să contribuim efectiv la 
asigurarea fondului de stat si apro
vizionarea populației cu produsele 
agroalimentare necesare.

Oamenii muncii din întreprinderea 
pentru producerea nutrețurilor com
binate Costești. județul Argeș, în
truniți în adunarea generală pentru 
discutarea și stabilirea măsurilor și 
sarcinilor ce ne revin din Decretele 
Consiliului de Stat, se arată într-o 
altă telegramă, își exprimă deplina 
satisfacție fată de prevederile acestor 
acte normative.

Conștienți de sarcinile ce ne revin, 
am stabilit să cultivăm în sistem in
tensiv întreg perimetrul agricol al 
unității, să obținem întregul necesar 
de legume pentru cantina unității și 
să creștem 70 porci. Totodată. între
gul colectiv s-a angajat să muncească 
în acord global la C.A.P.-urile apar
ținătoare, în vederea obținerii de re
zultate superioare.•

într-o telegramă, colectivul de oa
meni ai muncii din întreprinderea 
„Textila" Timișoara, în frunte cu 
cei peste 1 000 comuniști, arată că a 
luat cunoștință cu deosebită satisfac
ție și adeziune unanimă de conținutul 
actelor normative ale Consiliului de 
Stat.

Socotim că prevederile acestora 
pornesc de la ideea folosirii ratio
nale, eficiente a pămîntului în peri
metrul oricărei zone și localități, de 
ăle cărui roade trebuie să se bucure 
toți cetățenii patriei, conform cu 
munca desfășurată. Decretele asigu
ră, potrivit principiilor eticii și 
echității socialiste, buna aprovizio
nare a întregii populații cu pîine, 
făină, mălai și produse de panifica
ție, concomitent cu satisfacerea ce
rințelor de materii prime ale indus
triei și a altor nevoi ale economiei 
naționale.

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu le-au mai fost adresate numeroase alte telegrame din partea 
unor comitete municipale, orășenești si comunale de partid, consilii popu
lare. adunări cetățenești, a unor colective din întreprinderi industriale, 
întreprinderi agricole de stat, stațiuni pentru mecanizarea agriculturii, 
cooperative agricole si alte unităti economice, din instituții, scoli, spitale, 
ca si din partea a numeroși cetățeni — oameni ai muncii români, maghiari, 
germani si de alte naționalități din diferite sectoare de activitate — pen
sionari. gospodine — in care se exprimă adeziunea la decretele Consiliului 
de Stat, sprijinul deplin fată de măsurile de mare însemnătate privind 
întărirea autoconducerii si autoaprovizionării teritoriale, măsuri reflec- 
tînd noi si elocvente dovezi ale grijii partidului, a secretarului său ge
neral pentru îmbunătățirea condițiilor de viată ale celor ce muncesc pe 
bazele sănătoase ale dezvoltării economiei naționale si în conformitate 
cu principiile fundamentale ale societății noastre socialiste.

în telegrame se exprimă, totodată, angajamentul ferm al oamenilor 
muncii de la sate în vederea creșterii producției agricole, atît pentru 
satisfacerea nevoilor proprii de consum, cit si pentru sporirea contribu
ției fiecărei comune, a fiecărui cetățean la aprovizionarea generală a 
populației. Se reafirmă, de asemenea, hotărîrea nestrămutată a tuturor 
celor ce muncesc din patria noastră de a acționa cu forte sporite pen
tru creșterea producției industriale si agricole, pentru înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor primului an al actualului cincinal si ridicarea nivelului da 
trai al întregului popor.

________ _ ___________________7

Comuniștii, toți locuitorii comunei 
Izvoare, județul Prahova, laolaltă cu 
întregul nostru popor, dăm o înaltă 
apreciere grijii părintești ce o purtați, 
în permanentă, pentru ridicarea 
necontenită a nivelului de trai ma
terial și spiritual al tuturor oameni
lor muncii de la orașe și sate, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Recentele acte normative adoptate 
de Consiliul de Stat, se arată în 
telegramă, exprimă grija permanentă 
a partidului pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viată ale 
poporului, pe bazele sănătoase ale 
dezvoltării economiei naționale și în 
conformitate cu . principiile fun
damentale ale societății noastre, 
principiile eticii și echității socialiste.

Vom face totul pentru ca. înce- 
pind chiar din acest an. comuna 
noastră să devină o puternică bază 
de aprovizionare cu produse agroali
mentare a propriilor locuitori, cît și 
a populației de Ia orașe.

Participantii la adunarea cetățe
nească din comuna Biled, județul Ti
miș, au luat cunoștință cu deplină 
satisfacție de prevederile actelor 
normative ale Consiliului de Start și 
au adresat o telegramă, în care se a- 
rată :

Consiliul popular comunal, sub în
drumarea comitetului comunal de 
partid, va lua măsuri concrete de 
creștere a șeptelului în gospodăriile 
populației, prin valorificarea tuturor 
resurselor secundare agricole, prin 
întreținerea în bune condiții a izla
zului comunal, iar unitățile agricole 
vor acționa pentru asigurarea între
gii cantități de furaje, astfel încât 
producțiile de lapte si carne să creas
că permanent. Totodată, au fost lua
te măsuri de atribuire a 250 mp din 
terenurile existente în fondul statu
lui muncitorilor întreprinderilor din 
comune care nu dețin astfel de su
prafețe. pentru a-si asigura în acest 
fel necesarul de legume pentru con
sumul individual.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. se anată în în
cheierea telegramei, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru traduce
rea in viată a sarcinilor privind creș
terea permanentă a nivelului de trai 
al întregului popor, telul suprem al 
politicii partidului șl statului nostru.

Colectivul de oameni ai muncii din 
întreprinderea textilă Pitești a luat 
cunoștință cu deosebit interes de de
cretele Consiliului de Stat — se spu
ne într-o altă telegramă.

Ne exprimăm totala adeziune iată 
de măsurile stabilite, deoarece ele 
corespund legilor obiective ale socie
tății. apar ca o expresie concludentă 
a preocupărilor constante ale parti
dului și statului, ale dumneavoastră 
personal, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru ni
velul de trai al tuturor oamenilor 
muncii. în concordantă cu întreaga 
dezvoltare a economiei noastre.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral. că vom munci și mai bine, ne 
vom mobiliza forțele si mai mult 
pentru a încheia și acest an cu un 
IoC-Cit mai bun în întrecerea socia
listă, așa după cum pe cele <fl luni 
colectivul nostru este situat pe pri
mul loc în întrecerea socialistă.

Vom acționa cu toată răspunderea 
ca cei peste 2 000 de oameni ai mun
cii din întreprindere care fac naveta 
în comunele județului Argeș să gos
podărească mai bine pămîntul, să nu 
risipească sub nici o formă roadele 
și să fie participanți activi la strân
gerea recoltei acestui an și pregă
tirea în cel mai scurt timp a celei 
viitoare.

în aceste zile, cînd dezbatem cu 
întreaga populație a municipiului 
conținutul Decretelor Consiliului de 
Stat — se arată în telegrama Comi
tetului municipal Brăila al P.C.R. — 
ne angajăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, conform principiilor 
autoconducerii și autoaprovizionării 
teritoriale, să folosim din plin toate 
terenurile disponibile, să realizăm în 
1982 de pe cele 92 hectare de teren 
arabil 132 tone legume si 82 tone 
fructe, să contribuim la creșterea sub
stanțială a producției animaliere li
vrate la . fondul centralizat al statu
lui, încît aceasta să ajungă la 87 tone 
carne de la gospodăriile populației, 
să livrăm suplimentar pină la finele 
acestui an 15 tone de carne, să cul
tivăm terenul din curți, să sporim 
suprafețele amenajate cu solarii.

Exprimindu-ne încă o dată întreaga 
adeziune față de conținutul acestor 
decrete, fată de toate reglementările 
legale privind mai buna anrovizionare 
a populației, ne angajăm, iubite to
varășe secretar general, să depunem 
eforturi susținute pentru înfăptuirea 
integrală a sarcinilor economice din 
acest an și pe întregul cincinal, să 
aplicăm cu fermitate în practică do
cumentele programatice adoptate de 
cel de-al XII-lea Congres al parti
dului, să asigurăm tării un drum 
luminos, viitorul ei comunist.
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APLICAREA IN VIAȚĂ A PRINCIPIILOR AUTOAPROVIZIONĂRII!

Scut de nădejde al patriei, 
al cuceririlor noastre revoluționare

)

Prin analiza și cunoașterea științifică a posibilităților existente

și realizarea unui echilibru mai judicios al culturilor

PRODUCȚIA DE CEREALE POATE CREȘTE 
Șl IN GOSPODĂRIILE DIN ZONELE DE DEAL Șl MUNTE

Decretul privind unele măsuri 
referitoare la întărirea autocondu- 
cerii si autoaorovizionării terito
riale, precum și la asigurarea 
aprovizionării in bune condif.il a 
populației cu pline, făină și mălai 
completează unele reglementări an
terioare prevăzute în Legea nr. 13 
din anul 1980 privind constituirea, 
repartizarea și folosirea în județe a 
resurselor pentru aprovizionarea 
populației cu came, lapte, legume 
și fructe. Aceste idei au fost reluate 
și dezvoltate pe larg de secretarul 
general al partidului în cuvîntarea 
rostită la ședința de lucru cu pro
bleme de agricultură de Ia Brașov, 
din 9 ianuarie 1981. Așadar, recen
tul decret se înscrie ca un fapt fi
resc, de continuitate, în finalizarea 
unor obiective mari puse de partid 
in fața agriculturii.

Un rol însemnat, mult sporit în 
realizarea autoaprovizlonării confe
ră recentul decret gospodăriilor 
populației, precizînd că locuitorii 
din mediul rural și urban care de
țin terenuri agricole in localitățile 
din zonele de deal șl de munte au 
obligația să producă cereale pentru 
satisfacerea consumului propriu, să 
crească producția de cartofi, carne, 
lapte, brinză, ouă, fructe și alte pro
duse agricole, care să le asigure 
autoaprovizionarea și totodată resur
se pentru livrarea la fondul de stat, 
pentru participarea intr-o măsură 
mai mare la aprovizionarea gene
rală a populației, la efectuarea 
schimbului echivalent de cereale. 
Merită relevat caracterul realist al 
acestor prevederi care, ținind sea
ma de condițiile naturale din zonele 
de deal și de munte, relativ mai pu
țin prielnice pentru cultura cereale
lor în general șl mai ales a porum
bului — cantonat pe teritoriu de 
unele restricții evidente privind li
mita termică de cultură — preconi

Legume și fructe pentru lunile de iarnă
Așa cum șe știe, luna octombrie 

este hotăritoare pentru realizarea 
programelor de aprovizionare in 
sezonul de toamnă-iarnă cu legu
me, fructe și cartofi. De regulă. 
Dar mai cu seamă în acest an, in 
care organele de specialitate, po
trivit programelor stabilite, au de 
realizat sarcini deosebite. Și, după 
cum arată mersul lucrărilor, în 
multe județe depozitarea și însilo- 
zarea se realizează in mod ritmic, 
cu bune rezultate. Nu peste tot ipsă 
pe măsura cantităților mari de le
gume oferite de recolta acestui 
an. între localitățile ce se află 
acum in plină campanie de insi- 
lozâri, Capitala deține un loc dis
tinct. Și, în general, cu bune re
zultate. Considerăm suficiente și e- 
dificatoare in acest sens cîteva ci
fra și date privind aprovizionarea 
de iarnă a Capitalei, cifre cărora. 
In ntfinerele următoare, le vom a- 
dăuga altele, la fel de elocvente, 
din alte mari orașe ale țării. In 
acest an, pentru locuitorii Capita
lei se vor în
magazina în si
lozurile I.L.F. 
GOSTAT și 
AGROCOOP 
120 000 tone de 
cartofi — cu 
33 068 tone mai 
mult decît in 
1979. 98 800 tone 
de legume — cu 
29 276 tone mai 
mult decît anul 
trecut si cu 
43342 tone mai 
mult decit acum doi ani : 62 500 
tone de mere, struguri si alte fruc
te — cu 9 608 tone mai mult de
cit anul trecut.

Iată și cîteva precizări mai con
crete in legătură cu desfășurarea 
campaniei de aprovizionare pentru 
toamnă-iarnă furnizate de tovară
șul Dan Tătaru. director comercial 
la I.L.F. Berceni, principala uni
tate care asigură aprovizionarea 
Capitalei.

— Ce sarcini revin întreprinderii 
In programul de aprovizionare pen
tru toamnă-iarnă 7

— înainte de a vă răspunde, o 
precizare. Pentru noi. cei care ne 
ocupăm de aprovizionarea popu
lației, iama se va sfîrși gbia in... 
iunie. Vreau să spun că sarcinile 
noastre prevăd asigurarea necesaru
lui de legume proaspete pentru 
populație pină în iunie 1982. cînd 
apare noua producție de cîmp și 
din solarii. Concret, în „cămările" 
noastre, pentru cei aproape 1,3 mi
lioane de bucureșteni, de a căror 
bună aprovizionare răspundem (a- 
dică locuitorii sectoarelor 2, 3 și 4, 
celelalte sectoare aprovizionîndu-se 
de la I.L.F. Militari, unde pregăti
rile se fac în același ritm), vom 
păstra în cele mai bune condiții : 
59 500 tone de cartofi, 9 400 tone 
de ceapă, 8 500 tone de varză, 6 990 
tone de rădăcinoase, 100 tone gulii, 
45 tone de hrean, 500 tone de praz, 
900 tone de dovleac pentru copt, 
8 500 tone de struguri, 13 500 tone 
de mere. Cu excepția fasolei boabe, 
care se va asigura la nivelul de 
acum un an, la toate celelalte sor
timente s-au prevăzut creșteri care 
variază între 10 și 20 la sută. De 
șsemenea, pentru importante canti
tăți de produse s-au asigurat con
diții optime de depozitare si păs
trare la furnizor, urmind să fie li
vrate ne biată conform unor gra
fice ferme. 

zează că pentru populația din aceste 
zone, precum și din celelalte loca
lități neproducătoare de cereale, să 
se asigure, prin cooperația de con
sum, in completare, de la fondul de 
stat, pîine, făină și mălai în echi
valent de pînă la '120—130 kg grîu 
și 30—40 kg porumb.

Pe fondul acestor parametri cu 
caracter economic și social privind 
modalitatea de încadrare a gospo
dăriilor populației în măsurile* * sta
bilite de decret, credem că pot fi 
luate în discuție unele îmbunătățiri 
posibile în structurile de producție 
pe teritoriu a agriculturii gospodă-

• Teatrul National (sala mică) : Gai
țele — 15 ; 20. (sala Atelier) : Gimnas
tica sentimentală (amlnat din 10 X) — 
15 ; Trei pe o bancă — 19,30.
• Opera Română : Trubadurul — 19.
• Teatrul de operetă : Contesa Ma
rital — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Voluptatea 
onoarei — 15. Mormlntul călărețului 
avar — 19,30, (sala Grădina Icoanei)’: 
Poezia muzicii tinere — 15; 19,30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor ga
mma asupra anemonelor — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe auto
stradă — 20.
Î> Teatrul de comedie : Concurs de 
rumusețe — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : EX —
18,30.
a Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
De oe dormi, iubito 7 — 19.30 ; (sala 
Studio) : Sentimente și naftalină — 19. 
« Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Opinia publică — 15. Jean, fiul lui 
Ion — 10 30.
a Teatrul ..Constantin Tănase* (sala 
Savoy) : Veselie la Tănase — 19.30,
(sala Victoria) : Belmondo al II-lea 
— 19.30.
a Ansamblul „Rapsodia română" : 
Așa se clntă pe ta noi — 19.
a Teatrul „Ion Vasilescu" : Paradii 
de ocazie — 19,30.
• Circul București : Music hali la circ _  jg • [Q 3Q
a Teatrul Țăndărică (la Clubul T. 4. 
str. Turturele) : Bu-All — 14. 

(procente din totalul arabil

Zona . x gria ovăz porumb cartofi legume plante de 
nutreț

Carpații Meridionali ai
Olteniei și Munteniei 0,1 1.5 76,6 7,4 3,9 4.8

Carpații Meridionali ai
Transilvaniei 21,8 1,8 43,9 12,9 3,7 9.5

Carpații Orientali al Mol-
dovei 0,5 1,7 56,5 16,6 3,1 18,8

Carpații Orientali ai Tran-
silvaniei 9.5 9.8 33,4 24.2 2,9 13,4

Podișul Transilvaniei 17,0 7,7 32,0 15,3 4,6 12,1
Podișul Moldovei 0.1 03 70,5 10,7 10,3 6.4
Cimpia Tisei 19,8 2,6 47,3 10,8 5,8 9,2
Podișul Dobrogei 1.4 03 51,7 13,8 24.5 4,6
Cimpia Română — — 5,3 21,9 10,2 11,2
Media pe țară 12,2 3,4 51,0 ■ 13.6 4,3 10,1

La nivelul întregii țări, dintre 
principalele culturi cerealiere exis
tente in aceste zone se remarcă o 
proporție mult redusă rezervată 
griului în raport cu porumbul care 
ocupă peste jumătate din totalul 
terenului arabil. în profil teritorial, 
atît în zonele montane, cit si în 
cele de podiș și de șes, griul se 
cultivă într-o proporție sensibil mai 
mare pe teritoriul Transilvaniei; cît

— Ce înseamnă, concret, pentru 
dumneavoastră, dar și pentru con
sumatori „asigurarea necesarului" 7 
Mai precis, căror exigențe îi cores
punde acest „necesar" 7

— După cum știți, nutriționiștii 
recomandă : „nici o zi fără legu-> 
me“. Dar cite 7 în perioada 1956— 
1960 in țară, pe locuitor, se asigu
rau 85 kg de legume. In perioada 
1961—1965, 88 kg. în perioada 1971— 
1975, 98 kg. Anul trecut s-au asi
gurat 140 kg. Adică la nivelul ță
rilor avansate ! Acest nivel de con- 
surp sporește și mai mult anul a- 
cesta, fiind întru totul corespunză
tor asigurării integrale a necesaru
lui de vitamine, unei alimentații 
sănătoase, raționale.

— Argumentele dumneavoastră 
sint indiscutabile. Tocmai de aceea 
vă intreb : ce garanții există că ce
tățenii vor găsi, la piață, cantită
țile de legume planificate ?

• Cartofi, ceapă, struguri, mere, alte legume și fructe, depo
zitate in bune condiții, pentru o aprovizionare ritmică, pînă la 
noua recoltă • S-au asigurat și sînt folosite din plin spații 
frigorifice de depozitare ® In magazine, toamna, anotimpul 

legumelor și fructelor, se va prelungi pînă la... vară

— Este adevărat, anii trecuți 
n-am respectat întotdeauna plani
ficarea. Din cauze pe care nu le-am 
uitat Așa că anul acesta, delegații 
noștri au urmărit pe cîmp, nu in 
birouri, realizarea contractelor. în- 
siiozarea, începind cu.., semănatul, 
întreținerea și recoltarea produc
ției. împreună cu furnizorii am în
tocmit din timp grafice de preluare, 
am stabilit necesarul de ambalaje 
și mijloace de transport.

Anul acesta silozurile au fost pre
gătite cu aproape o lună înainte de 
începerea „campaniei". Din timp au 
fost reparate toate mașinile, insta
lațiile și utilajele pe care le avem 
la dispoziție. S-au pregătit amba
lajele și rampele de descărcare. 
Prin efortul exemplar al construc
torilor de la T.C.M.A.I.A. s-a pus 
în funcțiune, cu un an mai devre
me, cel mai modern siloz pentru 
struguri, cu o capacitate de 1500 
tone. De asemenea, s-au amenajat, 
cu mijloace proprii, capacități de 
depozitare de Încă 300 tone — tot 
pentru struguri, iar pentru moder
nizarea unui mare siloz de cartofi 
la Cățelu s-au cheltuit 1,6 milioane. 
Cu sprijinul larg al consiliului 
popular din sectorul 4 s-a amena
jat la Popești-Leordeni un mare 
depozit pentru ceapă. A costat incă 
1,2 milioane lei. Dar face ! Practic, 
la ora actuală există capacități de 
însilozare moderne cu spații frigo
rifice — numai pentru legume și 
fructe — de peste 14 000 tone.

— Suficient 7
— Da Si nu. Și să vă explic de 

ce. La ora actuală avem in depo
zite 4 500 tone de conserve de le
gume, compoturi, sucuri și pastă 
de tomate. Din producția proprie 
și- de la furnizori din țară. Practic, 
3 mari depozite — Berceni. Eliade 
și Flora sint parțial blocate — și 
nu vom avea unde să punem me
rele și rădăcinoasele pentru că 
I.C.L. Alimentara nu vinde con
serve decit la sfîrșitul lui noiem

riilor populației, pentru a se realiza 
o mai bună corelare între dimen
siunile economice ale producției 
acestora și participarea lor la con
stituirea fondului centralizat de stat 
de produse agricole.

Problema în discuție are în ve
dere îmbunătățirea structurii cultu
rilor din gospodăriile agricole indi
viduale în profil teritorial, la nive
lul unor zone naturale.

Un recent studiu întreprins la ni
velul întregii țări pune în eviden
ță următoarea structură a culturilor 
în satele din zonele de deal si 
munte.

al gospodăriilor individuale)

privește zonele montane Muntenia, 
Moldova și Dobrogea, prezența a- 
cestuia este doar simbolică. Tradiția 
explică in parte proporțiile atît de 
diferite ale culturii griului, în condi
țiile în care pentru această cultură 
există condiții favorabile tocmai în 
aceste ultime zone. Dezinteresul 
pentru cultura griului se explică în 
bună parte prin faptul că țăranii din 
aceste zone necooperativizate ale 

brie. Cu ce consecințe, este lim
pede. Cum v-am spus, și spații de 
depozitare blocate, și ambalaje 
blocate — după care industria de 
conserve „țipă" pur și simplu — 
și alimentare cu rafturile pline cu 
sticle de băutură, in loc de con
serve — de parcă n-am avea in
dustrie de conserve.

— Cine are. de tras concluzii le 
va trage, desigur, și problema de
pozitelor blocate se va rezolva. Ce 
garanții există insă că anul acesta 
în depozite nu se, va mai strica 
nici un kilogram de ceapă, să zi
cem 7

— Este adevărat, s-au întîmplat 
uneori și deprecieri de produse. Nu 
la noi, dar s-au întîmplat. Și pen
tru că paza bună trece primejdia 
rea, am luat toate măsurile de pre
venire a oricăror asemenea acci
dente. La ceapă, spre exemplu, a- 
nul acesta atacul de mană a fost 
foarte puternic. Pe de altă parte, 
mulți furnizori o livrează udă. 

N-avem ce face. 
Primim ceapă 
djn Dolj si o 
uscăm în Bucu
rești. Dar o us
căm. o sortăm 
si o resortăm de 
cite ori este nd- 
voie. Nu intro
ducem în siloz 
decît ceapă si 
orice alte pro
duse pentru care 
avem garanția 
că se vor păstra 

în condiții optime de calitate oină 
la perioada planificată de livrare. 
Iar tot ce „cade" la sortat — pro
duse bune, precizez, dar care nu 
sint proprii decit consumului curent 
sau păstrării pentru o perioadă re
lativ scurtă — livrăm la consum 
imediat.

— In condițiile in care efortul 
pentru calitate presupune sortări și 
resortări, ați mai reușit să reali
zați ritmurile planificate de insi- 
lozare 7

— Da. Pentru că am fost spri
jiniți cu forța de muncă necesară. 
Zilnic, cetățeni din toate sec
toarele Capitalei — intre 1000 
și 1 200 — ne-au ajutat la descăr
care. sortare si depozitare. S-a 
făcut si se face in continuare 
un efort exemplar, datorat bunei 
organizări a comandamentului pen
tru aprovizionarea Capitalei, pre
cum și tuturor celor care (uneori 
și in schimbul de noapte) au mun
cit în această perioadă cot la cot 
cu noi. Dar mai bine să vă dau 
cîteva cifre. Comparative. Pînă la 
20 octombrie s-au preluat, Ia noi 
și la furnizori, aproape 50 000 tone 
de cartofi. Anul trecut, la aceeași 
dată, preluaserăm doar 34 200 tone. 
Ceapă am preluat cu 700 tone mai 
mult decit anul trecut pină la 
aceeași dată. Iar mere și struguri 
cu peste 10 000 tone mai mult. Deci 
cantități cu mult superioare, care 
vor asigura o aprovizionare ritmi
că, îndestulătoare, de acum și pină 
la vară.

în concluzie, așa cum arată 
munca la depozitele acestei între
prinderi, rezultatele ei — rezultate 
ușor identificabile și la depozitele 
altor întreprinderi de legume și 
fructe — există garanția că, in lu
nile de iarnă, populația orașului va 
beneficia în mod ritmic de canti
tăți sporite de legume și fructe, iar 
toamna — anotimpul legumelor și 
fructelor — își va „prelungi" pre
zența in bucătăriile gospodinelor, 
practic, pină la începutul verii 
viitoare.

Florin CIOBANESCU 

agriculturii — îndeosebi cei care 
lucrează în cadrul unor activități 
neagricole în orașe, dar locuiesc în 
mediul rural — s-au aprovizionat 
cu făină, piine și alte produse de 
panificație de la oraș. Desigur, tre
buie avut în vedere, ca un factor de 
limitare a culturii griului pe tere
nurile proprietate individuală, și 
lipsa mijloacelor de mecanizare a 
lucrărilor care le solicită cultura 
plantelor păioase. Tocmai de aceea 
se impune inițierea grabnică a unor 
măsuri de stimulare puternică a 
culturii păioaselor și cu deosebire a 
griului in zonele de munte și deal 
care să aibă cu precădere în ve
dere asigurarea unor unelte si ma
șini relativ simple pentru semănat 
și secerat cu tracțiune animală, in
troducerea cu caracter de masă a 
unor soiuri de griu adecvate agri
culturii montane. Prezenta în aces
te zone în proporție mai mare a ce
realelor păioase ar asigura în ace
lași timp și o cantitate mai mare 
de furaje pentru animale prin apor
tul de tărîță de grîu — lucru deo
sebit de important în condițiile 
deficitului de furaje concentrate în 
aceste gospodării agricole.

în vreme ce într-o bună parte a 
zonelor de deal și de munte se 
ocolește cultura griului, aici se pre
feră porumbul, cu mult chiar peste 
proporțiile care se cuvin acordate, 
în mod normal, acestei culturi în 
agricultură irigată din zonele de 
șes. Evident, la nivelul producțiilor 
medii jreduse ce se obțin în aceste 
zone și al dimensiunilor mari Ia 
care se solicită acest produs, atît 
în hrana animalelor, cît sl in ali
mentația umană, gospodăriile agri
cole individuale aplică un sistem 
extensiv de cultură, lărgind nefiresc 
spațiul destinat acestei culturi. Viața 
dovedește că o astfel de practică 
economică include o doză însem

FMȘU PRODUCĂTOR ȘL.

DISCIPLINA MERCURIALELOR

scot la lumină chipul adevărat al unora 
care, în loc să pună mina pe sapă, 

iau de-a gata din avutul obștesc
Trecînd prin cîteva 

piețe ale Capitalei, 
am constatat că erau 
bine aprovizionate, iar 
mercurialele, cu unele 
excepții, respectate cu 
strictețe. în unele ca
zuri sev vindea chiar 
sub preturile afișate.

împreună cu șefii 
piețelor, am participat 
și la un control amă
nunțit al certificatelor 
de producător, fără de 
care, conform legij, 
nimeni nu are voie să 
comercializeze produ
se în piață. E drept, 
marea majoritate a 
producătorilor aveau 
certificate, dar în cîte
va piețe am găsit, cu 
mii și mii de , kg de 
legume și fructe pe 
tarabă, cetățeni care 
nu puteau dovedi unde 
au produs legumele 
ori. dacă nu le-au pro
dus ei. de unde le au. 
De exemplu, în piața 
Dorobanți vindea roșii, 
ardei, varză ș.a.m.d. 
Ion Sandu din comu
na Dumitrana. Tudora . 
Stanca, corn. Micșu- 
neștii Mari. Iordache 
Dinu, din Nuci, și 
Gheorghe Ruse din 
comuna Voluntari, 
toate localități din 
sectorul agricol Ilfov.

în piața Obor, alții : 
Elena Vasilescu din 
comuna Grădinari, ju
dețul Giurgiu. Gheor
ghe Apostu. comuna 
Dumbrăveni, județul 
Vrancea, Constantin 
Gabrea. comuna Vă
leni, județul Dîmbovi
ța, și chiar Nicolae 
Coadă din București 
(fără domiciliu stabil) 
care vindea... brinză !

— De unde ai brîn- 
za — l-am întrebat. 
Crești oi în Bucu
rești 7

— Păi. o am de la 
niște rude...

l-am întrebat și pe 
alții unde le sint cer
tificatele de producă
tor. Răspunsurile au 
fost dintre cele mai 
puerile : ..L-am uitat 
acasă". „Am uitat să-l 
cer Ia primărie". „Nu 
știu ce am făcut 
cu el".

Un producător au
tentic. om care vinde 
legume vara și iarna 
de 20 de ani in piața 
Dorobanți, Constantin 
Ipn. din comuna Tu

nari, sectorul agricol 
Ilfov, ne-a spus in cu
vinte simple ce crede 
el despre acești indi
vizi :

— Trebuie să știri 
că certificatele de pro
ducător. in special 
acum, după apariția 
Decretului privind 
unele măsuri referi
toare Ia întărirea au- 
toconducerii și auto- 
aprovizionării terito
riale, nu se eliberează 
oricum și oricui. Si 
este firesc să fie așa. 
Condițiile sint cunos
cute bine de toată lu
mea : in primul rind 
trebuie să ai un lot 
personal pe care să 
produci. Trebuie, de 
asemenea, să ai acti
vitate la C.A.P.. să 
contractezi și cu statul 
sau cu cooperația' de 
consum o parte din 
produsele pe care le 
recoltezi. Și să-ți plă
tești ca toți oamenii 
impozitele. Cei care 
vin în piață fără car
nete de producători nu 
se încadrează de obi
cei în nici una dintre 
aceste prevederi.

— Atunci de unde 
au produsele ?

— Ori le sustrag din 
avutul obștesc, ori — 
cunosc personal ca
zuri — umblă prin co
mună după legume, a- 
dună multe de la pro
ducătorii adevărati, 
apoi le vind — cum 
fac și florăresele, de
altfel — cu preturi de 
speculă la piață. Eu, 
ca om al muncii, soco
tesc că e foarte ruși
noasă această apucătu
ră spre căpătuială. 
Decretul vine tocmai 
la timp să pună capăt 
acestei practici, să 
oblige, pentru auto- 
aprovlzionare. pe toți 
oamenii să pună mina 
pe saoă și nu să tră
iască din speculă.

Nu este, socotim, ca
zul să mai comentăm 
aceste cuvinte pline 
de adevăr. Dacă e să 
comentăm ceva este 
poziția administrației 
piețelor fată de acești 
„traficanți" de orodu- 

. se agricole. Am asistat 
și la operația de apli
care a „sancțiunilor" 
celor care confundă 
piața cu un perime
tru comercial al ni

nată de risc, factorii climatici neîn- 
dreptăț.ind astfel de dimensiuni. 
Culturile de porumb din zona de 
deal și munte în cei mai multi ani 
nu ajung la maturitate. în aceste 
condiții, consider că aportul statu
lui în asigurarea cu porumb a ță
ranilor individuali din zonele de 
deal și de munte trebuie să fie 
mult diferențiată, in raport cu fa- 
vorabilitatea acestei culturi pe te
ritoriu.

Reducerea ponderii porumbului în 
agricultura de deal și de munte la 
proporțiile determinate de condiții
le climaterice ar permite introdu
cerea, la dimensiuni mai mari decît 
pină acum, a plantelor tehnice, 
cum ar fi cultura rapiței pentru 
ulei, a sfeclei de zahăr, facilitîn- 
du-se astfel autoaprovizionarea a- 
cestei categorii de gospodari cu ulei 
și zahăr.

O problemă ce trebuie, de ase
menea, să-și găsească rapid o mai 
bună soluționare în cazul gospodă
riilor individuale consider că o 
constituie corelarea resurselor eco
nomice de care dispun, a producției 
realizate, cu participarea Ia fondul 
de stat cu produse agricole. Este 
semnificativ faptul că gospodăriile 
agricole individuale — dispunînd de 
condiții favorabile pentru produc
ția animală — dețin, față de fondul 
animalier pe țară, 16 la sută din 
efectivele de bovine, 7 la sută por
cine, 14 la sută ovine, 19 la sută 
păsări, ceea ce le-a permis să rea
lizeze 12 la sută din producția pe 
țară la came, 19 la sută la lapte, 12 
la sută la lină și 16 la sută la ouă. 
în pofida acestui potențial relativ 
ridicat de producție, gospodăriile 
agricole individuale au participat la 
formarea fondului de stat de pro
duse agricole într-o proporție mult 
mai scăzută : cu ciroa 12 la sută la 
lapte, cu aproape 8 la sută la lină. 
Aceste date evidențiază rezervele 
mari de care dispune acest sector 
al agriculturii, contribuția sporită 
pe care trebuie s-o aibă la forma
rea fondului de stat. Este, în ultimă 
instanță, o datorie de conștiință a 
producătorilor din aceste zone, pen
tru a răspunde în mod corespunză
tor la efortul făcut de statul nos
tru în ce privește acoperirea nece
sarului de pîine, făină și mălai a 
gospodăriilor individuale, uri act de 
echitate ce trebuie să existe în ca
drul schimburilor economice dintre 
sat și oraș, dintre stat și producă
torii individuali.

Dr. Inq. N. BRAȘOVEANU
Institutul de economie agrară 

mănui. Amenzi mari, 
usturătoare 7 Ași I 50 
de lei (I ?). Iar după 
ce și-au achitat. în
cruntați, amenzile (mai 
mult simbolice), falșii 
producători, „interme
diarii" muncii altora, 
au continuat să-și vin- 
dă marfa tot cu preț 
de speculă si tot fără 
certificate de produ
cător !

Practica respectivă 
n-am întîlnit-o numai 
la Obor și la Doro
banți. ci în multe din
tre piețele Capitalei.

Tovarășul Marin 
Cristea. șeful pieței 
Obor, ne-a informat 
că. recent. Consiliul 
popular al sectorului 2 
a inițiat, cu sprijinul 
miliției, un control în 
piață, a legitimat cu 
această ocazie pe toți 
indivizii găsiți fără 
carnete de producător 
și a informat primării
le comunale, iar aces
tea la rindul lor au 
cercetat și au aflat de 
unde și-au procurat ei 
produsele aduse la 
București. Rezultatul. 
Exact ce ne spusese și 
producătorul din Tu
nari : furturi din avu
tul obștesc sau cumpă
rarea produselor agri
cole în scopul de a le 
revinde cu preț de 
speculă.

Nu. asemenea fapte 
deosebit de grave nu 
este îngăduit să fie 
sancționate doar cu 
amenzi de... 50 lei de 
către administrația 
piețelor. Administra
ția piețelor, alte or
gane de control au da
toria de a lua toate 
măsurile necesare. în
tre care și confiscarea 
mărfurilor ajunse pe 
căi lăturalnice în ple
te, îneît să se pună de
finitiv capăt practicii 
amintite, să dispară 
din plete „intermedia
rii", indivizii certați 
cu munca și cu legile 
tării. învățati să ob
țină venituri din rodul 
muncii altora- Pe ne
muncite. Prin speculă. 
Să dispară definitiv 
asemenea practici, 
pentru „sănătatea pie
ței" ; pentru a apăra, 
și pe această cale, 
munca cinstită.

Gh. GRAURE

Mllitlnd consecvent pentru triumful 
cauzei păcii, securității si colaborării 
internaționale, partidul și statul 
nostru tin seama totodată de faptul 
că în lumea contemporană există 
încă puteri si cercuri reacționare, 
adepte ale vechii politici imperialiste 
de forță si dictat, care se opun cursu
lui spre destindere, sfidează dreptul 
inalienabil al popoarelor la dezvol
tare liberă, atentează la independen
ta si suveranitatea națională a unor 
state, ceea ce constituie o permanen
tă primejdie pentru pacea în dife
rite zone ale globului, ca si pentru 
pacea generală, fac să se mențină 
pericolul agresiunii, al războiului. De 
aceea, partidul si statul nostru, asa 
cum a subliniat in repetate rînduri 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. acordă
— în condițiile actualei situații in
ternaționale complexe — atenția cu
venită întăririi capacității de apăra
re a tării, luării măgurilor ce se im
pun pentru asigurarea muncii paș
nice, creatoare a poporului, pentru 
salvgardarea. în orice împrejurări, 
a cuceririlor socialiste, integrității te
ritoriale. suveranității si independen
tei patriei.

Parte integrantă. Inseparabilă a 
edificării noii orînduiri sociale, apă
rarea patriei este o funcție de căpe
tenie a statului nostru socialist si. 
totodată, o datorie sfîntă a fiecărui 
cetățean. Participarea nemijlocită a 
întregului popor la lupta cu arma in 
mină, atunci cînd ar fi nevoie, pentru 
salvgardarea valorilor noastre supre
me constituie un principiu funda
mental al doctri
nei militare na
ționale a Româ
niei socialiste.

în vederea în
făptuirii. în ori
ce condiții, a o- 
bîectivelor stra
tegice ale a- 
părării. partidul nostru a creat un 
vast, dinamic, suplu si puternic sis
tem national de apărare. Reprezen- 
tînd cadrul organizatoric si funcțio
nal optim pentru integrarea si valo
rificarea în domeniul apărării patriei 
a tuturor capacităților si energiilor 
ponorului, acest sistem este alcătuit 
din forțele armate — principalul ele
ment constitutiv — gărzile patriotice
— unităti de luptă înarmate ale oa
menilor muncii de la orașe si sate — 
formațiunile de pregătire militară a 
tineretului, apărarea civilă, forma
țiunile de Cruce Roșie, de rezisten
tă etc. Sutele și sutele de mii de 
cetățeni — bărbați si femei, tineri și 
virstnici. fără deosebire de naționa
litate — care se instruiesc în cadrul 
formațiunilor populare consideră cu 
legitim temei un drept si o obligație 
de prim ordin pregătirea pentru 
apărarea patriei, drept si obligație ce 
izvorăsc in chip firesc din noua lor 
condiție socială de proprietari, pro
ducători, beneficiari si apărători ai 
tuturor bunurilor materiale si spiri
tuale. din dragostea nețărmurită fată 
de glia străbună si fată de arhitectul 
înfloritoarei Românii de azi. partidul 
nostru comunist, din hotărîrea de a 
asigura continua ascensiune a țării 
sore piscurile viitorului de aur.

„Gărzile patriotice si detașamentele 
militare ale tineretului — snune to
varășul Nicolae Ceausescu — îmbină 
in mod minunat munca pașnică de 
construcție a socialismului, de dez
voltare economico-socială a tării cu 
misiunea nobilă de apărare a cuce
ririlor revoluționare, de apărare a 
patriei, de asigurare a muncii si vie
ții poporului nostru. Ele sint o for
mă prin oare se asigură pregătirea 
largă, de fapt a întregului ponor, 
pentru a putea da o ripostă hotărjtă 
oricui ar încerca să încalce frontie
rele patriei, să pună în pericol sau 
să atenteze la cuceririle noastre re
voluționare. la independenta patriei". 
Continuatoare ale „oastei celei mari", 
ale formațiunilor patriotice de luptă 
călite în focul Insurecției armate din 
august 1944. desfășurîndu-și întrea
ga activitate sub conducerea nemij
locită a Comitetului Central al 
P.C.R.. a comandantului suprem al 
forțelor armate si a organelor locale 
ale partidului, gărzile patriotice se 

. situează permanent la înălțimea glo
rioaselor tradiții moștenite si a me
nirii pentru care au fost create, se 
afirmă — prin realizările dobindite 
și prin virtuțile moral-politice, re
voluționare — ca o forță viguroasă 
a progresului economico-social al 
tării si ca o componentă de bază a 
sistemului national de apărare.

Azi. în fiecare județ, municipiu, 
oraș, comună. întreprindere si insti
tuție activează puternice gărzi pa
triotice. cuprinzînd — în raport de 
importanta obiectivelor, de nevoile 
locale de apărare, de particularitățile 
terenului etc. — brigăzi, batalioane.

General-maior
Alexandru PETRICEAN

cinema
• învingătorul: SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; ÎS; 20,15, FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• HeUegat („săptâmlna filmului bel
gian") : STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18;
20.
a ștefan Luchian : TIMPURI NOI — 
9; 11; 13,15; 13,30; 17,45; 20, BUZESTI
— 15,30; 17,45; 20.
• întoarcere la dragostea dinții : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FLAMURA — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• O lume fără cer : LIRA — 16; 18; 
20, CULTURAL — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.
• Convoiul : PACEA — 15,30; 17,30;
19,30.
• Șantaj i COSMOS — 15,30; 17,30;
19,30.
• Ana și „hoțul*  s ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Ghețari pe înălțimi : SALA MICA 
A PALATULUI - 16.15; 19.
• Marea bale 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 t LUCEAFĂRUL — 8,30 ;
11,15 ; 14 ; 17 ; 20 ; BUCUREȘTI —
8,30 ; 11 ; 13,45 ; 16,45 ; 19,30 ; MELO
DIA - 9 ; 12 : 16 : 19.
• Moscova nu crede in lacrimi > 
EFORIE - 9 ; 12 ; 16 ;19.
• Escadronul husarilor zburători 5 
DACIA — 9; 12; 16; 19.
• Echipajul : DRUMUL SĂRII - 
15,30; 19.
■ Aurul lui Makena : PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 17,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți — io; 
12,30; 15, Fuga de acasă — 17,30; 19,30: 
VIITORUL.
■ Idilă In munții Lu Shan : POPU
LAR — 15.30; 17,30; 19,30.
• Marfă furată — 11 ; 16, Regina din 
Tirnovo — 18 ; 20 : PROGRESUL.
• Toată lumea e a mea : FESTIVAL
— 9; 12,15: 15,45; 19. GLORIA — 8,30; 
11,15; 14; 17; 19,45, AURORA — 9; 12; 
16; 19. 

companii si plutoane de pușcași 
(pistolari, munte, fluviu, litoral), de 
arme (artilerie, geniu, vînători de 
tancuri, transmisiuni, chimice) si de 
asigurare (transport, sanitare, comen- 
duire si îndrumarea circulației). Am 
putea relata nenumărate episoade ce 
ilustrează răspunderea si abnegația 
de care dau dovadă combatanții găr
zilor patriotice atît în sfera produc
ției de valori materiale si spirituale, 
cît si în procesul de instrucție si 
educație. în îndeplinirea misiunilor 
încredințate privind intervenția la 

"unele obiective importante împreună 
cu unitățile militar^, sprijinirea gră
nicerilor în oaza si apărarea frontie
rei de stat, a organelor de miliție ne 
linia asigurării ordinii si liniștii pu
blice sau în direcția prevenirii și 
stingerii incendiilor. înlăturării ur
mărilor calamităților naturale si ca
tastrofelor. Sînt încă vii în memoria 
noastră Pildele de adevărat eroism, 
de sublim spirit de abnegație si sa
crificiu pe care le-au dat luptătorii 
gărzilor patriotice actionînd fie în 
mod independent, fie împreună cu 
ostașii tării si cu membrii celorlalte 
formațiuni de apărare pe timpul gre
lelor bătălii împotriva apelor revăr
sate sau pentru înlăturarea efectelor 
distrugătorului seism din martie 
1977.

An de an. combatanții pe a căror 
uniformă distingem ecusonul tricolor 
al gărzilor patriotice își perfecționea
ză tot mai mult deprinderile de luptă 
si virtuțile moral-politice imouse de 
condițiile războiului întregului popor, 

obțin rezultate 
mereu superioare 
la tragerile cu 
armamentul din 
dotare. în exerci
țiile si aplicațiile 
tactice desfășu
rate independent 
sau împreună cu 

unitățile militare si cu celelal
te formațiuni de apărare. In con
solidarea organizatorică a tuturor 
eșaloanelor și subunităților, în întă
rirea ordinii, disciplinei si răspunde
rii. ca si în ceea ce privește dezvol
tarea si modernizarea prin autodota- 
re a bazei materiale a procesului de 
instrucție si educație. Pentru rezul
tatele deosebite în pregătirea pentru 
apărarea patriei. în întreaga activi
tate desfășurată, drapelelor de luptă 
ale gărzilor patriotice din numeroase 
județe, printre care Galați, Dolj. Satu 
Mare. Sălaj. Sibiu, din municipiile 
Suceava. Piatra Neamț. Baia Mare, 
Turda etc., le-a fost conferit, prin 
Decret prezidențial, cu ocazia celei 
de-a 60-a aniversări a făuririi Parti
dului Comunist Român. înaltul Or
din „Apărarea Patriei" clasa I sl 
clasa a II-a — expresie elocventă a 
prețuirii si atenției de care se bucu
ră din partea conducerii de partid sl 
de stat unitățile înarmate ale oame
nilor muncii, puternic imbold spre 
cote superioare în întărirea capacită
ții combative.

Instruindu-ee oe temeiul unor pla
nuri comune de pregătire, unitățile 
militare, gărzile patriotice, detașa
mentele de tineret si celelalte ele
mente ale sistemului consolidează 
necontenit bazele colaborării si coo
perării lor active, experimentează și 
se deprind să folosească cu maximă 
eficacitate cele mai ingenioase pro
cedee de luptă, corespunzător cerin
țelor războiului întregului popor. 
Combatanții gărzilor patriotice, care 
se instruiesc in strînsă si fructuoasă 
conlucrare cu militarii, beneficiind în 
întreaga lor pregătire și activitate de 
sprijinul competent și prețios al uni
tăților. marilor unităti >si comanda
mentelor armatei, sînt mîndri că au 
tovarăși de arme atit de iscusiți șî 
vițeii.

însuflețiți de cele mai profunde 
sentimente de dragoste fată de pa
trie. partid si popor, constienti de 
marile răspunderi ce le revin, luptă
torii gărzilor patriotice acționează 
neobosit pentru a-si ridica activitatea 
de fiecare zl. inclusiv pregătirea mi
litară și de specialitate la nivelul 
exigentelor noii calități, superioare, 
al hotărîrilor Congresului al XII-lea 
al partidului. Sub conducerea orga
nelor si organizațiilor de partid, a 
comandanților si statelor majore, ei 
nu precupețesc nici un efort în ve
derea înfăptuirii exemplare a impor
tantelor obiective si sarcini definite 
în Directiva comandantului suprem 
al forțelor armate privind pregătirea 
de luptă, politico-educativă si pentru 
acțiune a gărzilor patriotice si for
mațiunilor de tineret in perioada 
1981—1985. Prin forța si virtuțile pe 
care le întruchipează, gărzile patrio
tice reprezintă, împreună cu oștirea, 
cu întregul popor, pavăză de nein- 
frînt vieții noi. independentei si su
veranității oămîntului românesc.

a Program de desene animate — 9.15; 
11; Pasărea de foc spațială — 12,30; 
14,45 ; 17,15 : 19,45 ; DOINA.
• Numele meu e iubire : GRIVITA 
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Războiul stelelor : FERENTARI —
10,30; 15,30; 18,30, MUNCA — 0; 12;
15,30; 19.
• Piedone tn Egipt : GIULEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Polițist sau delincvent : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20.
• Călărețul electric : VOLGA — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Domnișoara Noorie : FLACARA — 
15; 17,30; 19,45,

teatre

condif.il
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Delegații la cel de-al 7-lea Congres al partidului au primit cu satisfacție 
mesajul dumneavoastră de prietenie și solidaritate. Avem plăcerea să vă 
informăm despre încheierea cu succes a lucrărilor congresului care vor con
solida pe mai departe sistemul democratic unipartid și au reafirmat filozofia 
socialistă, bazată pe principiile dezvoltării prin forțele proprii.

Reafirmăm hotărîrea noastră de a consolida în continuare relațiile noas
tre bilaterale, în interesul păcii mondiale, justiției sociale, solidarității anti- 
imperialiste și prieteniei.

Cu salutări frățești,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI CONGRESUL 
ÎNTREGULUI POPOR DIN SIERRA LEONE

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru urările pe care ați avut amabili
tatea sâ mi le adresați cu ocazia Zilei naționale a Braziliei și îmi este plăcut 
să vă transmit sincerele mele urări pentru fericirea dumneavoastră perso
nală și pentru prosperitatea țării dumneavoastră.

ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONCA
Vicepreședinte al Republicii, 

exercitind funcția de președinte '■
al Republicii Federative a Braziliei

TlRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI 1981 
și-a Închis porțile

Cronica zilei

Vineri, 23 octombrie, și-a inchis 
porțile cea de-a 7-a ediție a Tirgu- 
lui internațional București, importan
tă manifestare economico-comercială 
găzduită în această toamnă de ca
pitala patriei noastre.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la inaugurarea oficială a 
T.I.B. constituie încă o dovadă a in
teresului și grijii permanente a 
secretarului general al partidului 
pentru continua dezvoltare economi- 
co-socială a țării, pentru extinderea 
și adînclrea relațiilor comerciale ex
terne, pentru consolidarea și lărgirea 
colaborării economice cu toate sta
tele, în folosul și avantajul reciproc, 
al progresului și păcii in lume.

Desfășurată sub deviza „Comerț- 
Cooperare-Dezvoltare", actuala ediție 
a T.I.B, a constituit o sintetică și e- 
locventă expresie a însemnatelor 
progrese obținute de țara noastră pe 
toate planurile de dezvoltare, expo
natele românești oferind o imagine 
grăitoare a potențialului economiei 
noastre naționale, a forței și dina
mismului industriei românești, ferm 
angajată pe calea progresului tehnic 
contemporan, a modernizării șl com
petitivității.

La T.I.B. ’31 au participat, de ase
menea, peste 800 de firme de peste 
hotare, între care 34 cu pavilioane

închiderea cursului pentru activiști 
sindicali din unele țări africane

Vineri a avut loc închiderea cursu
lui pentru activiști sindicali din unele 
țări africane, organizat de Uniunea 
Generală a Sindicatelor din România, 
în cadrul Academiei ..Ștefan Gheor
ghiu". La curs au participat cadre 
cu funcții de răspundere în mișcarea 
sindicală din 25 de țări din Africa.

La festivitatea de închidere au 
participat Elena Ene. secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R.. Păun 
Bratu. prorector al Academiei ..Ște
fan Gheorghiu", activiști ai Consi
liului Central al U.G.S.R.. cadre di
dactice. ,

în numele cursanților. Laouali 
Moutari. secretar general adiunct al 
Organizației Unității Sindicale Afri
cane. a exprimat calde mulțumiri 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
guvernului român. Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., conducerii Acade
miei ..Stefan Gheorghiu" pentru con
dițiile deosebite de studiu, pentru 
posibilitatea de a cunoaște îndeaproa
pe istoria ponorului român, lupta și 
munca sa. sub conducerea Partidului 
Comunist Român, consacrate dezvol
tării multilaterale a tării, bunăstării 
si fericirii tuturor cetățenilor. Re
prezentantul O.U.S.A. a apreciat or

Este un adevăr cunoscut : comerțul exterior și cooperarea eco
nomică internațională au devenit o importantă latură a intregii 
noastre activități economice, iar realizarea sarcinilor din acest do
meniu, mult sporite în actualul cincinal, reprezintă o cerință ma
joră ce poate fi împlinită cu succes. Fapt demonstrat de rezultatele 
obținute în aceste domenii în cincinalul precedent, de măsurile 
luate, condițiile create și orientările stabilite cu clarviziune pentru 
perioada 1981—1985. între aceste măsuri de largă perspectivă se 
înscrie și constituirea Departamentului pentru construcții in străi
nătate. Care este scopul înființării acestui departament, in ce constă 
domeniul său de activitate ? — iată întrebarea pe care am adre
sat-o la începutul convorbirii de față.

— Departamentul pentru construc
ții în străinătate a fost înființat și or
ganizat din inițiativa și sub îndruma
rea nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și reflectă preocuparea sta
tornică a partidului nostru, a secreta
rului său general pentru promovarea 
unei politici de largă cooperare între 
state, pe baza principiilor respectării 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, avantajului reciproc și ne
amestecului in treburile interne. Me
sajul de pace și colaborare inter
națională al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, acordurile-program de 
perspectivă semnate și înțelegerile 
convenite, în urma întilnlrilor și con
vorbirilor purtate cu numeroși con
ducători de state, au creat cadrul în
cheierii unor contracte importante și 
condițiile unui avlnt deosebit al ac
tivității de construcții în străinătate.

Evident, amploarea și complexita
tea lucrărilor prevăzute să le reali
zăm în diferite țări au impus nece
sitatea unei coordonări superioare și 
stabilirea unei răspunderi unitare, pe 
ansamblul economiei naționale. A- 
ceste sarcini revin tocmai departa
mentului nostru, care conduce, coor
donează șl răspunde de executarea, 
în condiții de eficiență, a lucrărilor 
de construcții realizate în străinătate 
prin unități proprii, precum și de 
executarea lucrărilor de construcții 
in diferite domenii, efectuate în di
ferite țări prin unitățile de specia
litate ale altor ministere. Pentru a-și 
exercita, în cele mai bune condiții, 
atribuțiile încredințate, departamen
tul este titularul pianului pe an
samblul economiei naționale in do
meniul construcțiilor in străinătate, 
calitate în care elaborează proiectul 
planului cincinal șl anual și reparti
zează indicatorii de plan pe unitățile 
din subordine.

Obiectivul fundamental al activită
ții noastre îl constituie creșterea sus
ținută a eficienței economice, conco
mitent cu satisfacerea exigențelor 
celor mai ridicate ale beneficiarilor 
externi. De aceea, departamentul este 
organizat și funcționează pe baza 
principiului autogestiunii economico- 
financiare și valutare. Criteriul pri
mordial care guvernează eforturile 
noastre îl reprezintă realizarea șl de

oficiale, care au expus produse rea
lizate în 42 de țări de pe toate me
ridianele globului. De menționat că, 
pentru prima dată, au participat la 
T.I.B. firme din Australia, Coasta de 
Fildeș, Iordania, Iran, Singapore și 
Siria. De asemenea, a fost prezent 
cu un stand propriu Centrul de co
merț internațional UNCTAD/GATT 
de la Geneva.

Camera de Comerț și Industrie a 
Republicii Socialiste România, Cen
trul român pentru comerț exterior, 
întreprinderile de comerț exterior ro
mânești, ca șl numeroase firme străi
ne au organizat conferințe, simpo
zioane, demonstrații tehnice, prezen
tări de filme documentare de spe
cialitate. De asemenea, au avut loc 
zile naționale ale statelor partici
pante, marcate intr-un cadru deose
bit în prezența unor reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, ai unor ministere economice 
și instituții centrale din țara noastră.

Manifestarea s-a bucurat de un 
succes deplin, fiind încununată de 
rezultate fructuoase, aducind o nouă 
și prețioasă contribuție Ia dezvolta
rea colaborării și cooperării ecpno- 
mice internaționale, a relațiilor de 
stimă, încredere și bună înțelegere 
între popoare.

(Agerpres)

ganizarea cursului ca un aiutor pre
țios acordat de oamenii muncii si 
sindicatele din România sindicatelor 
din țările africane pentru îmbogățirea 
experienței lor si pregătirea de cadre, 
ca o manifestare a solidarității mili
tante cu lupta popoarelor din aceas
tă parte a lumii pentru independen
tă. pace si progrgs. pentru o viată 
liberă si demnă. ’

★
în aceeași zi. cursantii eu fost pri

miți de tovarășul Gheorghe Petres
cu. vicepreședinte al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România.

Cu acest prilei. oaspeții au adre
sat Consiliului Central al U.G.S.R. 
mulțumiri pentru ospitalitatea de 
care s-au bucurat in România, dînd 
o înaltă apreciere politicii tării noas
tre de dezvoltare si adîncire continuă 
a relațiilor de prietenie si solidari
tate cu popoarele africane si lupta 
lor pentru o viată mai bună.

★
în timpul șederii în tara noastră, 

cursantii au vizitat unităti industria
le. instituții social-culturale si obiec
tive turistice din București si jude
țele Constanta. Prahova si Brașov.

pășirea planului, respectarea con
tractelor încheiate, îndeplinirea rigu
roasă a planului de puneri în func
țiune.

Pentru înfăptuirea acestor sarcini 

Sarcini de mare răspundere în realizarea 
unei largi și eficiente cooperări 

internaționale in domeniul construcțiilor
de mare răspundere, departamentul 
este conceput și ca organ lucrativ 
sau, altfel spus, ca o unitate econo
mică cu funcții' bine precizate : de 
antreprenor general, furnizor general 
și antreprenor de specialitate. Lui ii 
revine datoria să asigure predarea la 
termen a lucrărilor, să adopte mă
suri pentru aprovizionarea tehnico- 
materială a șantierelor din străină
tate, dotarea lor corespunzătoare cu 
utilaje și forță de muncă, să stabi
lească programe pentru folosirea efi
cientă a potențialului material și u- 
man existent.

— Au trecut două luni de la con
stituirea departamentului, deci se 
poate face, chiar și sumar, un bilanț 
al activității desfășurate. Cum apre- 
ciați rezultatele obținute și ce mă
suri considerați că trebuie întreprinse 
pentru realizarea planului din acest 
an și pentru pregătirea corespunză
toare a planului pe- 19S2 ?

— Practic, organizarea departa
mentului a fost încheiată: in toate 
direcțiile funcționale au fost înca
drați specialiști cu o îndelungată ex
periență economico-inginerească ; au 
fost stabilite structurile organizato
rice și create noile întreprinderi 
subordonate departamentului. Desi
gur, departamentul nu a luat ființă 
pe un teren „gol" ; el este continua
torul unor solide tradiții. Știința și 
tehnologia românească au în acest

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-mlnistru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
vineri, pe Ivan Velloso da Silveira 
Batalha, șeful Departamentului pen
tru Europa din Ministerul Relațiilor 
Externe al Braziliei, președintele 
părții braziliene in Comisia mixtă 
româno-braziliană.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații economice 
existente între țările noastre, sub- 
liniindu-se rolul important pe care 
l-au avut întilnirile, și convorbirile 
româno-braziliene Ia nivel Înalt in 
amplificarea și diversificarea acestor 
relații. Au fost analizate posibilitățile 
dezvoltării in continuare a cooperării 
economice și a schimburilor comer
ciale reciproc avantajoase.

în aceeași zi s-au încheiat lucră
rile celei de-a Vl-a sesiuni a Comi
siei mixte româno-braziliene. Cu a- 
cest prilej, Alexandru Mărgăritescu, 
ministru secretai- de stat în Ministe
rul Comerțului Exterior si Cooperării 
Economice Internaționale, președin
tele părții române în comisie, și Ivan 
Velloso da Silveira Batalha au sem
nat protocolul sesiunii, în care sint 
prevăzute măsuri concrete pentru 
materializarea acțiunilor privind spo
rirea și diversificarea schimburilor 
comerciale, a cooperării economice 
și industriale în domenii de interes 
reciproc.

La semnare au fost prezent! Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Carlos dos Santos 
Veras, ambasadorul Braziliei la 
București, alte persoane oficiale.

★
în cursul zilei de vineri, tovarășul 

\ Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior șl cooperării economice inter
naționale, a primit pe Dietrich 
Lemke, adjunct al ministrului comer
țului exterior al R. D. Germane, aflat 
în vizită in țara noastră cu ocazii) 
Tlrgului international București.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme vizind creșterea 
schimburilor comerciale dintre țările 
noastre, dezvoltarea cooperării eco
nomice în domenii de interes comun.

în aceeași zi. tovarășul Cornel 
Burtică a primit pe Elieser Batista, 
președintele Companiei braziliene de 
stat „Vale do Rio Doce", care între
prinde o vizită in tara noastră.

Cu acest prilej au fost examinate 
aspecte privind dezvoltarea schimbu
rilor comerciale și a cooperării eco
nomice dintre firme românești de 
comerț exterior și compania brazilia
nă în domeniul realizării unor obiec
tive industriale de interes reciproc, 
posibilitățile importului de minereu 
de fier de la această companie.

Tot vineri. tovarășul ' Cornel 
Burtică a primit pe Petar Dodik. pre
ședintele Consiliului de conducere al 
Combinatului metalurgic „Zenica" din 
R.S.F. Iugoslavia.

Au fost analizate posibilitățile de 
dezvoltare a colaborării si cooperării 
economice între întreprinderile me
talurgice din cele două țări.

La întrevedere a participat Trifun 
Nikolici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București.

★ '
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit, vineri, 
pe Ivan Velloso da Silveira Batalha, 
șeful Departamentului pentru Eu
ropa din Ministerul Relațiilor Ex
terne al Braziliei, președintele părții 
braziliene în Comisia mixtă româno- 
braziliană.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie 
existente intre România și Brazilia, 
rolul hotărîtor pe care l-au avut în
țelegerile convenite cu prilejul vizi
tei la nivel înalt din Brazil!^ in dez
voltarea relațiilor bilaterale și, în 
mod deosebit, a schimburilor eco
nomice.

De asemenea, au fost abordate as
pecte ale colaborării româno-brazi
liene pe plan internațional.

★
Vineri, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, a pri
mit pe Elieser Batista, președintele 
Companiei braziliene de stat „Vale 
do Rio Doce", care tace o vizită în 
țara noastră.

domeniu un puternic potențial și o 
experiență Îndelungată, iar țara noas
tră — un larg și recunoscut presti
giu in realizarea de construcții în 
străinătate. Dintre numeroasele lu
crări realizate menționez rafinăriile 
ridicate la Banias (Siria), Zarqa (Ior
dania) și Karaci (Pakistan), combi
natele de industrializare a lemnului 
de la Ondo (Nigeria), Bangui (Re
publica Centrafricană) și Salwa (Sri 
Lanka), barajul de pe rîul K’sob (Al
geria), fabrica de acid sulfuric de la 
Abu Zaabal (Egipt), fabrici de ci
ment in R. P. D. Coreeană, Irak și 
Turcia, centrale termoelecțrice in 
R. S. Cehoslovacă, Somalia și Fili- 
pine, marile ansambluri de locuințe

Convorbire cu tovarășul 
Ion STANESCU, 

șeful Departamentului 
pentru construcții in străinătate

Cu această ocazie au fost abordate 
aspecte ale dezvoltării in continuare 
a schimburilor comerciale și coope
rării economice româno-braziliene.

★
La invitația Camerei de Comerț 

și Industrie a Republicii Socialiste 
România, in perioada 21—23 octom
brie ne-a vizitat tara Leite de Arau
jo, președintele Institutului de pro
movare a exporturilor din Portu
galia.

Oaspetele a avut convorbiri cu 
Ion Constantinescu, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie, in 
urma cărora a fost semnat un acord 
de colaborare intre cele două orga
nizații, care prevede modalități con
crete pentru facilitarea schimburilor 
comerciale și cooperarea economică 
și tehnică româno-portugbeză.

La semnare a participat Sergio 
Sacadura Cabrai, ambasadorul Re
publicii Portugheze la București.

Președintele Institutului de pro
movare a exporturilor din Portuga
lia a avut, de asemenea. întrevederi 
cu Nicolae Murgu, adjunct al mi- 
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
precum și cu conducerile unor în
treprinderi românești de comerț 
exterior.

*
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Austriei, institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat, vineri după- 
amiază, în Capitală o manifestare 
culturală. în cadrul căreia ziaristul 
Nicolae Melinescu a împărtășit im
presii de călătorie din această tară, 
în continuare au fost prezentate fil
me documentare austriece.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
cultură si artă, un numeros public.

Au fost de față Andreas Somogyi, 
ambasadorul Austriei la București, și 
membri Ai ambasadei. ,

★
Vineri dimineața s-au desfășurat 

în Capitală lucrările unei mese ro
tunde consacrate Zilei Națiunilor 
Unite, manifestare organizată de 
Asociația Română pentru Națiunile 
Unite — ANUROM. Asociația de 
Drept Internațional și Relații Inter
nationale — A.D.I.R.I. si Asociația 
Tineretului si Studenților din Româ
nia pentru Națiunile Unite — 
A.T.S.R.N.U.

Cu acest prilej au fost prezentate 
comunicările : „Creșterea rolului 
O.N.U. în promovarea păcii și 
securității internaționale", „Democra
tizarea organizațiilor internaționale 
cu privire specială la Comitetul de 
dezarmare", „Importanța dezarmării 
pentru promovarea dezvoltării", „Ti
neret, participare, dezvoltare, pace".

Simpozion
în Capitală s-au încheiat, vineri, 

lucrările primului simpozion național 
privind inteligenta artificială și robo
tica, organizat de Academia Repu
blicii Socialiste România și Institutul 
Central pentru Conducere și Infor
matică.

Timp de două zile, peste 300 de 
specialiști au dezbătut cele mai im
portante aspecte legate de dezvol
tarea cercetărilor științifice interdis
ciplinary, de posibilitățile utilizării 
rezultatelor obținute în rezolvarea 
unor probleme majore ale economiei 
noastre naționale, in concordantă cu 
cerințele actuale d« calitate și efici
entă in toate domeniile de activitate.

Participantii au dat glas sentimen
telor de dragoste si recunoștință pe 
care specialiștii care lucrează in 
aceste domenii le nutresc fată de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija și sprijinul permanent acordat 
dezvoltării științei și tehnicii româ
nești.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 85, 

86 și 87 octombrie tn tară : Vreme re
lativ rece. Cerul va ti variabil, mal 
mult noros la Începutul Intervalului, 
cînd vor cădea precipitații locale, sub

portul Nador (Maroc). Deși am în- 
timpinat unele greutăți legate de 
aprovizionarea tehnico-materială. o- 
mologarea unor materiale, livrarea 
unor utilaje, măsurile adoptate asi
gură înfăptuirea sarcinilor de pian 
pe trimestrul IV și pe întregul an, 
respectarea termenelor din contrac
tele încheiate. Pentru anul 1982 este 
prevăzută a creștere a volumului de 
lucrări de aproape două ori față de 
realizările din acest an ; o mare par
te din aceste lucrări sint contractate 
și depunem eforturi susținute pen
tru finalizarea rapidă a acestei ac
țiuni. Acționăm pe multiple planuri 
pentru realizarea ritmică a lucrărilor 
și încadrarea riguroasă in grafice din 

primele zile ale trimestrului I al 
anului viitor.

— Ați menționat, In citeva rinduri, 
preocuparea sistematică pentru creș
terea eficienței economice in activi
tatea departamentului. Care sint 
direcțiile de acțiune avute in vedere 
in acest scop ?

— Cea mai importantă dintre ele 
se referă la promovarea, ou priori
tate, a tehnologiilor, proiectelor, in
stalațiilor, utilajelor, mașinilor și 
materialelor românești. Este vorba, 
după cum se vede, de o orientare 
care presupune schimbări esențiale, 
de ordin calitativ, in producția des
tinată exportului, concretizate in 
creșterea produselor cu un grad ri
dicat de prelucrare, care incorporea
ză mai multă muncă și creativitate 
proprie, contribuind la valorificarea 
superioară a materiilor prime folosite 
pentru producerea lor.

Desigur, in creșterea eficienței ac
tivității de construcții in străinătate 
vom acorda intreage atenție utiliză
rii de tehnologii dc lucru perfecțio
nate și soluții constructive moderne, 
folosirii raționale a mijloacelor teh
nice, diminuării continue a consumu
rilor de energie și materiale, redu
cerii costurilor interne și externe, 
obținerii de prețuri și condiții de 
plată avantajoase și încasării la timp 
a drepturilor cuvenite.

— Vă propunem să ne oprim asupra

în cadrul comunicărilor au fost 
relevate aspecte semnificative ale 
activității tării noastre Ia O.N.U., 
inițiativele și propunerile României, 
ale tovarășului Nicolae Cpaușescu. 
consacrate adoptării unor măsuri 
efective de dezarmare, promovării 
păcii și securității în lume, creșterii 
rolului Organizației Națiunilor Unite 
în abordarea și soluționarea proble
melor complexe cu care se confruntă 
omenirea. Totodată, a fost eviden
țiată insemnătatea pregătirii și mar
cării corespunzătoare, în 1985. a 
Anului Internațional al Tineretului, 
sub imperativul creșterii rolului ti
nerei generații în viața internațio
nală.

în suita manifestărilor dedicate 
Zilei Națiunilor Unite, Filarmonica 
de stat „George Enescu" a susținut, 
seara, un concert omagial la Ateneul 
Român.

înaintea epncertului, prof. dr. Mihai 
Pop. membru al Consiliului Executiv 
al ANUROM, a vorbit despre sem
nificația evenimentului aniversat.

Au luat parte Abdel Salam Dajani. 
directorul Centrului de informare al 
Organizației Națiunilor Unite Ia 
București, conducătorii unor institu
ții internaționale din Capitală, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
tara noastră, alti membri ai corpului 
diplomatic.

Programul filarmonicii a cuprins 
lucrări de Hăndel. Enescu si Dvorac 
interpretate sub bagheta dirijorului 
iugoslav Djura Jaksic, Solist — vio
loncelistul Marin Cazacu, laureat al 
concursurilor internaționale de la 
Belgrad, Leipzig și Markneukirchen.

★
La Casa de cultură a sindicatelor 

din Rimnicu Vilcea — municipiu în
frățit cu orașul cehoslovac Kromeriz 
— a fost deschisă, vineri, expoziția 
..Sculptură cehă din secolul al XX- 
lea", organizată în cadrul schimbu
rilor cultural-artistice dintre Româ
nia șl Cehoslovacia. Sint expuse sta
tuete. busturi, grupuri statuare și 
panouri cu fotografii înfățișind an
sambluri sculpturale și de artă mo
numentală inspirate din trecutul de 
luptă și din viața nouă a poporului 
cehoslovac.

La vernisaj au rostit alocuțiuni Ilie 
Bădițescu, președintele Comitetului 
județean Vilcea de cultură și edu
cație socialistă, dr. Vlasta Kratinova, 
director adjunct al Galeriei naționale 
din Brno—Moravia, și Lumir Hanak, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
activiști culturali, oameni de artă, 
cadre didactice, precum și membri 
ai Ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București.

(Agerpres)

național
Totodată, au fost relevate cu satis

facție îndrumarea consecvență, spri
jinul direct acordat cercetării știin
țifice din țara noastră de către to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie. Specialiștii prezenti la 
această prestigioasă manifestare și-au 
exprimat hotărîrea de a milita 
neabătut pentru traducerea în viată 
a ideilor cuprinse in Mesajul 
adresat de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participantilor la simpo
zionul international „Oamenii de 
știintă și pacea" pentru ca savantii. 
toti oamenii de stiintă. cercetătorii 
să acționeze astfel incit întregul 
potențial ai științei și tehnicii con
temporane să fie consacrat progresu
lui. bunăstării, libertății și indepen
dentei popoarelor, asigurării dreptu
lui suprem al omenirii la viată, la 
pace.

(Agerpres)

formă de burniță și ploaie, iar Izolat 
tn nordul țării și sub formă de lapoviță 
și ninsoare. La munte, precipitațiile vor 
fl mal ales sub formă de lapoviță și 
ninsoare, vtnt slab, pină la moderat, cu 
intensificări locale de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor ti cuprinse 
între minus 3 și plus 7 grade, izolat mai 
coborîte tn estul Transilvaniei. Iar ma
ximele intre 10 și 20 de grade, looal în 
vestul șl nordul țării condiții de brumă.

unei alte probleme importante : co
laborarea cu întreprinderile, ministe
rele și alte organe economice din țară 
în vederea asigurării condițiilor pen
tru o activitate ritmică șl eficientă 
pe șantiere. Ce măsuri sint necesare 
pentru întărirea acestei colaborări ?

— Intr-adevăr, hotărîtoare pentru 
înfăptuirea în condiții calitativ supe
rioare a sarcinilor ,ce ne revin este 
asigurarea unei conlucrări active și 
eficiente cu toate unitățile economi
ce din țară, tn această ordine de 
idei, am stabilit, împreună cu minis
terele care au in subordine întreprin
deri cu activitate de construcții-mon- 
taj in străinătate, măsuri privind or
ganizarea temeinică a acestor unități, 
asigurarea bazei tehnico-materiale și 
a personalului muncitor necesar. Am 
solicitat institutelor de proiectare de 
specialitate să revadă soluțiile din 
proiecte, să le adapteze la cerințele 
pieței mondiale, să elaboreze proiecte 
tip și module pentru toațe categoriile 
de obiective frecvent solicitate de 
beneficiarii externi, să prevadă uti
laje cu greutăți mal reduse, să pro
moveze tehnologii avansate de exe
cuție. Sîntem ferm convinși că, prin 
măsurile luate, vom primi un sprijin 
operativ, plin de solicitudine, și din 
partea unor ministere. Astfel, Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Ministerul Industriei de Ma- 
șini-Unelte, Electrotehnică și Electro
nică și Ministerul Industriei Metalur
gice sint chemate să livreze mate
riale, piese de schimb și utilaje de 
bună calitate, numai după ce au fost 
riguros recepționate și preasambla- 
te, pentru sporirea gradului de in
dustrializare a lucrărilor pe șantiere. 
Ministerul Economiei Forestiere îi 
Materialelor de Construcții trebuie 
6ă livreze cu prioritate materialele 
pentru șantierele din străinătate și 
să introducă rapid in fabricație pe 
cele solicitate de partenerii externi. 
Desigur, mai sint și alte unități și 
ministere — Ministerul Industriei 
Chimice, Ministerul Construcțiilor 
Industriale, de pildă — cu care cola
borăm direct pentru realizarea în 
bune condiții a lucrărilor de con
strucții in străinătate.

Sîntem încredințați că lucrăto
rii departamentului nostru vor 
munci — cu însuflețirea și hotărîrea 
care ii caracterizează — pentru în
deplinirea sarcinilor ce le revin, ono
rarea exemplară a contractelor în
cheiate cu partenerii externi și pre
gătirea in condiții superioare a acti
vității din anul viitor.

Convorbire realizată de
Cristian ANTONESCU

ORDIN DE ZI 
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România
La 25 octombrie sărbătorim Ziua Armatei Republicii Socialiste România 

în condițiile în care întregul popor — strins unit în jurul Partidului Comu
nist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, inspira
torul și arhitectul celor mai mari realizări ale noastre — înfăptuiește neabătut 
hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului, obținînd succese remarcabile 
în opera de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a patriei spre comunism.

Simbol emoționant al recunoștinței pe care o datorăm înaintașilor pentru 
abnegația cu care au luptat de-a lungul veacurilor in numele neatîmârii și 
unității naționale, sărbătoarea de la 25 octombrie evocă momentul înălțător de 
acum 37 de ani, cînd a fost desăvirșită eliberarea României de sub dominația 
fascistă. Cu prilejul acestei sărbători, aducem un fierbinte omagiu dîrzenlel 
și spiritului de sacrificiu dovedite de revoluționarii, de militarii și ceilalți 
patrioți români, de toți fiii țării. In confruntările decisive pentru triumful 
insurecției din august 1944. ne exprimăm aleasa prețuire fată de eroismul 
probat de ostașii armatei noastre în crîncenele bătălii purtate, umăr la umăr 
cu ostașii glorioasei armate sovietice, pentru alungarea trupelor hitleristo- 
horthyste din partea de nord-vest a patriei, precum și in grelele lupte duse 
împotriva naziștilor pe teritoriul Ungariei. Cehoslovaciei și Austriei, pînă la 
zdrobirea totală a Wehrmachtului german.

Moștenitoare a luminoaselor tradiții făurite de generațiile anterioare, devo
tată, cu toată ființa, poporului și partidului, identifieîndu-se deplin cu intere
sele naționale vitale, armata de astăzi a României socialiste — făurită, educată 
Si condusă de gloriosul nostru partid comunist, de la a cărui creare am ani
versat, in acest an, șase decenii — își face cu cinste datoria in frontul comun al 
slujirii, împreună cu întreaga națiune, a cauzei mărețe a înfloririi necontenite 
și apărării ferme a țării. La sărbătoarea sa, oștirea română prezintă cel mai 
înalt onor patriei și comandantului nostru suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu raportul demn al rezultatelor superioare obținute in 
întreaga activitate pe care o desfășoară.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și maiștri militari, ofițeri și generali,
Purtători ai virtuților ostășești plămădite de poporul român de-a lungul 

eroicei sale existente, angajați cu ardoare in amplul efort constructiv ce defi
nește prezentul socialist al patriei, consacrați-vă plenar energiile si cunoștin
țele, capacitatea și experiența înfăptuirii exemplare a politicii interne șl 
externe a partidului nostru. Militați cu pasiune și dăruire revoluționară 
pentru îndeplinirea întocmai a îndatoririlor revenite armatei din documen
tele Congresului al XII-lea al partidului, pentru transpunerea hotărîtă in 
practică a prevederilor Directivei comandantului suprem al forțelor armate, 
in scopul perfecționării permanente a pregătirii de luptă și politice a efecti
velor, al realizării sarcinilor încredințate in economia națională.

în frunte cu comuniștii, acționați cu destoinicie și spirit creator pentru 
asigurarea unei calități noi, superioare. întregului proces de instruire și 
educare, pentru afirmarea și mai puternică in activitatea și viata ostășească 
a stilului de muncă partinic, dinamic și novator, a normelor eticii și echității 
socialiste, pentru întărirea continuă a ordinii și disciplinei, pentru folosirea 
rațională și eficientă a armamentului ’ și tehnicii militare, a tuturor bunurilor 
din înzestrare.

Investiți întreaga forță a priceperii și conștiinței revoluționare ce vă 
caracterizează în vederea creșterii permanente a capacității combative a uni
tăților și marilor unităti, astfel incit armata să fie gata în orice moment ca, 
împreună cu trupele Ministerului de Interne, cu celelalte formațiuni de luptă, 
cu întregul popor, să apere cu bărbăție — ca bunul nostru cel mai de preț — 
marile cuceriri dobindite în cei peste 37 de ani de libertate deplină, inde
pendența. suveranitatea și integritatea României socialiste.

în cinstea Zilei Armatei Republicii Socialiste România,
ORDON:

La 25 octombrie, ora 21,00. la București se vor trage, în semn de salut, 
21 salve de artilerie I

★
Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu !
Trăiască patria noastră liberă șî independentă. Republica Socialistă 

România !
Trăiască Armata României socialiste 1

Ministrul apărării naționale 
General- locotenent 

CONSTANTIN OLTEANU

Premiile concursului pionierilor „Spre comunism 
pășim cutezători**

și edificiile social-culturale și spor
tive din Tripoli și alte orașe ale Li
biei. Am lăsat la urmă aceste lu
crări, deoarece la realizarea lor tși 
aduc contribuția aproape 8 000 de lu
crători și specialiști români. Libia 
constituind, in prezent, unul dintre 
cei mai importanți parteneri ai 
noștri.

O precizare : ca rezultat al măsu
rilor organizatorice luate pe multiple 
planuri, unitățile departamentului 
și-au îndeplinit sarcinile de pian pe 
luna septembrie. Pentru îmbunătă
țirea radicală a activității desfășura
te in străinătate a fost adoptat un 
amplu program de acțiune, cuprin- 
zînd ample măsuri tehnico-organiza- 
torice și politico-educative in vederea 
realizării exemplare a prevederilor 
de plan și contractelor încheiate. Pe 
baza indicațiilor primite au fost sta
bilite măsuri corespunzătoare, menite 
să urgenteze punerea în funcțiune a 
unor importante obiective : Zarqa 
(Iordania), Banias și Horns (Siria), 

Ediția 1981 a concursului anual or
ganizat de Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor și desfășurat 
sub deviza semnificativă „Spre co
munism pășim cutezători" si-a de
semnat cîștigătorii. în urma tragerii 
la sorți desfășurată la Casa centrală 
a pionierilor și șoimilor Datriei din 
București au fost stabilite următoa
rele premii pe cele două categorii de 
vîrtstă ;

pentru elevii claselor a II-a — a 
IV-a :

Premiul I — Toc Sorin de Ia Școa
la generală nr. 3 Deva ;

Premiul II — Aanei Irina de 1a 
Școala generală nr. 1 Oglinzi, comu
na Răucești, județul Neamț :

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Sindicatele la cotele noii calități
9,25 Teleșcoaiă

10,05 Film artistic : „Afacerea Protar*
11,25 Limba română
11.50 Anunțuri și muzică
12,00 Vocația patriotică a muzicii româ

nești (IU)
13,00 Mozaic
18,35 Săptămlna politică
18.50 1001 de seri
19,00, Telejurnal
19,30 Contemporanii noștri. Un nou ci

clu de reportaje, consacrat făuri

......... —...... .......... ........................... —---

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Datele începerii noii
Ieri a avut loc la sediul Consiliu

lui Național pentru Educație Fizică și 
Sport o intilnire a unor reprezentanți 
ai Comisiei centrale de organizare a 
competiției naționale „Daciada" cu 
redactori sportivi ai presei scrise și 
audiovizuale din Capitală.

Au fost prezentate o serie de con
cluzii în legătură cu organizarea și 
desfășurarea ediției a II-a a marii 
competiții naționale. S-a subliniat că 
la cea mai mare competiție polispor
tivă a anului 1981 — „Universiada ’81“ 
— o contribuție însemnată a avut-o 
și emulația creată în rindul sporti
vilor români de întrecerile desfășu
rate în cadrul finalelor din acest an

AZI, PREMIERĂ RUGBISTICĂ LA BUCUREȘTI

România - Noua Zeelandă
Meciul se dispută pe stadionul
Selecționata de rugbi a tării noas

tre se va afla astăzi in fața unui mare 
meci: întrecerea cu celebrii „AU 
Blacks" (reprezentativa Noii Zeelan- 
de), considerați la ora actuală cei 
mai buni rugbiști din lume. Valoarea 
cu totul excepțională, faptul că se 
află pentru prima dată in România 
fac ca, deși cu caracter amical, me
ciul lor de azi cu echipa noastră (pe 
stadionul „23 August", de la ora 15) 
să constituie un adevărat eveniment 
sportiv.

Reprezentativa României, a cărei 
evoluție din ultima vreme a fost elo
giată in lumea rugbiului mondial, 
este considerată azi drept cea mai 
bună din Europa, Succesele conse
cutive, la scoruri categorice, in ulti
ma ediție a campionatului F.I.R.A. 
(inclusiv. împotriva Franței, aceasta 
ciștigățoare, fără să fi suferit vreo 
înfringere, a „Turneului celor 5 na
țiuni" !) i-au atras aprecieri și con
siderația cuvenită.

După partida de la Constanta, Io
tul neozeelandez și-a continuat pre
gătirile în Capitală. în echipa care va 
evolua azi vor apărea numeroși ju-

Premiul III — Pascu Mircea Cătă
lin de la Școala generală nr. 5 
Alexandria ;

pentru elevii claselor a V-a — 
a VIII-a:

Premiul I — Ștefănuț Marcel de 
la Școala generală nr. 5 Alexandria ;

Premiul II — Pintille Lucian Ga
briel de la Școala generală 29 Brăila;

Premiul III — Marinescu Gabriel 
de la Școala generală nr. 8 Slatina.

Pentru premiul I s-a acordat un 
televizor portativ, pentru premiul II 
un aparat de radio „Gloria", iar pen
tru premiul III o bicicletă „Pegas". 
Pentru cele 1 400 mențiuni s-a acor
dat cite un aparat de fotografiat 
„Smena".

(Agerpres)

torilor prezentului socialist șl vii
torului comunist al României, de
butează cu un popas tn comuna 
Sâulia, Județul Mureș 

20,00 Teleenclclopedla
20,45 Film serial : „Crahul" — produc

ție a studiourilor americane. Epi
sodul 2

21,35 Varietăți muzicale
22.15 Telejurnal • Sport
22.30 Nocturna TV

PROGRAMUL 3

19,00 Telejurnal
19.30 Clubul tineretului
20.15 Revista Cintăm României
29,40 Tineri lnterpretl
21.30 Orizont tehnico-ștllnțlilc
22.15 Telejurnal • Sport
22.30 Nocturna TV

ediții a „Daciadei"
ale „Daciadei". în același timp, edi
ția a II-a a „Daciadei" a constituit 
un cadru deosebit de favorabil pen
tru cuprinderea unui mare număr de 
copii, tineri, de oameni ai muncii la 
practicarea exercițiului fizic și spor
tului.

In cadrul intîlnirii s-a făcut cunos
cut că ediția a IlI-a a „Daciadei" (în- 
cepind cu etapa de iarnă) va lua star
tul, in întreaga țară, in perioada 1—8 
noiembrie 1981, urmind ca anul viitor 
să se desfășoare întreceri la nivelul 
județelor, finalele pe tară fiind pro
gramate in 1983.

(Agerpres)

„23 August”, de Ia ora 15 
cători noi, ceea ce — remarca an
trenorul Peter Burke — va da un ca
racter cu adevărat reprezentativ for
mației „Aii Blacks". Acum, din for
mație nu vor lipsi deci cunoscuțli in
ternaționali Graham Mourie, Hewson. 
Cameron, Wilson. Loveridge. Mexted, 

> Whetton, Spiers. Dalton.
Emoții firești. însă si deolină încre

dere in tabăra rugbistllor tricolori. 
Antrenorul Valeriu Irimescu este în
crezător in capacitatea. în abnegația 
si ambiția iucătorilor. Există speran
ța că marele examen poate fi onorat 
cum se cuvine. Dorința noastră este 
ca. orin ioc prin comportamentul 
general, tricolorii să se situeze la 
înălțimea prestigiului rugbiului ro
mânesc.

Componenta echipei noastre pentru 
partida de azi este următoarea : 
Gh. Florea — Aldea, Lungu, Constan
tin, Fuicu — Alexandru. Paraschiv — 
Murariu, Borș, Stoica — M. lonescu. 
Dumitru — Dinu, Munteanu. Bucan,

Conducerea meciului a fost în
credințată scoțianului Allan II osia

Ion DUM1TRIU



NAȚIUNILE UNITE

„Reglementarea pe cale pașnică 
a problemelor litigioase - premisă 

fundamentală a păcii și securității*  
Poziția României expusă in Comitetul juridic al Adunării Generale

înfăptuirea unor pași mai susținuți 
în acest domeniu.

Deosebit de actuală este în con
textul existenței a diferite litigii Și 
diferende, a multiplicării focarelor 
de tensiune și conflict și propunerea 
românească privind reglementarea 
pe cale pașnică a tuturor diferen
delor dintre state, ca o condiție fun
damentală a salvgardării păcii și 
destinderii. Avansind această iniția
tivă, România a pornit tocmai de la 
necesitatea punerii în valoare a po
sibilităților pe care le oferă O.N.U. 
și Carta O.N.U. pentru a acționa mai 
eficient în direcția prevenirii și so
luționării conflictelor dintre state pe 
baze juste și durabile. Avind în ve
dere că decalajele dintre țările dez
voltate și cele în curs de dezvoltare 
în loc să se micșoreze se măresc în 
continuare, că starea de subdezvol
tare se perpetuează, generînd ano
malii economice grave pe plan mon
dial, neîncredere, animozitate și ten
siune, țara noastră a prezentat în 
cadrul O.N.U. numeroase propuneri 
vizînd edificarea noii ordini econo
mice internaționale.

O serie de inițiative ale României 
au în vedere întărirea O.N.U., spori
rea continuă a ponderii ei in rezol
varea problemelor care frămintă o- 
menirea. Realizării acestui obiectiv 
îi este subordonată participarea acti
vă la lucrările Comitetului special 
pentru Carta O.N.U., și creșterea ro
iului organizației, creat in 1974, în 
urma unei inițiative a țării noastre, 
în colaborare cu alte state.

Acționînd neabătut pentru înfăp
tuirea idealurilor de pace, progres 
și colaborare ale întregii umanități; 
România socialistă, așa cum subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este ferm hotărită să-și aducă în 
continuare contribuția la reușita tu
turor acțiunilor pe care le va între
prinde Organizația Națiunilor Unite 
pentru pace, colaborare și destinde
re, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră.

Radu BOGDAN

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — Corespondentă de la R. Că- 
plescu : Comitetul juridic al Adunării Generale a O.N.U. dezbate punctul 
cu privire la reglementarea pașnică a diferendelor dintre state, înscris pe 
ordinea de zi, după cum este cunoscut, la inițiativa României.

Țara noastră a .adus această pro
blemă în atenția Națiunilor Unite 
încă din 1979, pornind de la una din 
cerințele cele mai stringente ale vie
ții internaționale. Pe baza unui pro
iect prezentat de România, împreună 
cu o serie de țări în curs de dezvol
tare și nealiniate, a fost inițiată ela
borarea unei declarații cu privire la 
reglementarea pașnică a diferendelor 
dintre state.

Reprezentantul permanent al 
României la O.N.U., ambasadorul 
Teodor Marinescu, a arătat că solu
ționarea pe căi pașnice a litigiilor 
constituie o premisă fundamentală a 
păcii și securității internaționale, a 
exercitării de către fiecare popor a 
dreptului la dezvoltare liberă, inde
pendentă.

A fost expusă poziția consecventă 
a României, exprimată în repetate 
rînduri, cu cea mai mare claritate 
de către președintele Nicolae 
Ceaușescu, potrivit căreia toate con
flictele și diferendele dintre state pot 
și trebuie să fie reglementate prin 
negocieri, prin mijloace pașnice. 
România — a arătat vorbitorul — 
consideră că nu există nici un motiv 
pentru a se recurge la arme in ve
derea soluționării problemelor diver
gente, că nimic nu poate justifica re
curgerea la forță, imixtiunile in tre
burile interne sau violarea integrită
ții teritoriale, suveranității si inde
pendenței altui stat. Dimpotrivă, in
teresele generale ale păcii impun ca 
toate problemele litigioase între sta
te să-și afle rezolvarea numai și nu
mai la masa tratativelor, recurgerea 
la arme nefiind justificată decît in
tr-un singur caz : atunci cind un po
por trebuie să-și apere independența 
națională, dreptul la o viată liberă.

Reprezentantul permanent al tării 
noastre a arătat că. potrivit părerii 
României, oa și a altor state, O.N.U. 
oferă cadrul cel mai potrivit pentru 
a se stimula reglementarea pașnică 
a litigiilor internaționale, ea trebuind 
să joace un rol mai activ și maj 
eficace, să-și asume responsabilități 
sporite în eforturile pentru preveni
rea diferendelor, în vederea asigură
rii unor soluții pașnice pe baze juste 
și durabile.

Făcind o .retrospectivă a activității 
desfășurate in cadrul O.N.U. pe baza 
rezoluțiilor adoptate prin consens, la 
inițiativa României, vorbitorul a re
levat activitatea deosebit de utilă a 
unor organisme ale Națiunilor Unite 
pentru elaborarea „Declarației cu

Un raport dat publicității la Națiunile Unite relevă :

Consecințele profund negative ale înarmărilor 
asupra dezvoltării tuturor popoarelor

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — Corespondență de la R. Că- 
plescu. La sediul Națiunilor Unite a fost dat publicității raportul grupului 
de experți guvernamentali din mai multe țări, între care și România, 
asupra relației dintre dezarmare și dezvoltare elaborat la inițiativa Sue
diei, împreună cu alte state nordice.

Prezentind acest raport in Comite
tul politic al Adunării Generale, pre
ședinta grupului de experti. Inga 
Thorsson (Suedia), a evidențiat con
secințele profund negative ale înar
mărilor asupra dezvoltării tuturor 
popoarelor. Astfel, cel puțin 50 mi
lioane de oameni sînt direct sau in
direct implicați pe plan mondial în 
activități militare, între care 25 mi
lioane în forțele militare, 10 milioane 
în cele paramilitare, 4 milioane de 
civili sînt angajați în departamente
le apărării, cinci sute de mii de oa
meni de știință și ingineri sint cu
prinși în rețeaua de cercetări în sco
puri militare și cel puțin 5 milioane 
de persoane sint încadrate în pro
ducția de arme.

In 1980, producția globală indus
trială în scopuri militare s-a ridicat 
la 127 miliarde de dolari.

In concluzie, se poate spune — se 
arată în raport — că bugetele mili
tare reprezintă o povară asupra tu

A intrat în tradiție ca în fiecare 
an la 24 octombrie, ziua adoptării, 
în 1945, a Cartei O.N.U., să se săr
bătorească „Ziua Națiunilor Unite". 
Născută din dorința popoarelor „de 
a feri generațiile viitoare de flagelul 
războiului". Organizația Națiunilor 
Unite și-a stabilit drept obiective e- 
sențiale menținerea păcii și securi
tății generale, dezvoltarea unor re
lații prietenești între națiuni — ba
zate pe respectarea principiilor in
dependenței și suveranității naționa
le, egalității depline în drepturi, ne
amestecului în treburile interne, ne- 
recurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța — conlucrarea dintre ele 
pentru a soluționa problemele inter
naționale de natură economică, so
cială, culturală și umanitară. Pentru 
prima oară în istoria sa omenirea 
și-a făurit, astfel, un mecanism de 
colaborare, cu vocație universală, 
atît ca scopuri, cit și ca alcătuire, 
O.N.U. devenind o componentă e- 
sențială a relațiilor internaționale 
contemporane.

Importantele transformări revolu
ționare, naționale și sociale care au 
avut loc în lume în perioada postbe
lică și-au pus amprenta și asupra 
caracterului și fizionomiei organi
zației. De la 51 de membri, cit nu
măra în 1945, O.NjU. are în prezent 
155 de membri, transformîndu-se in
tr-un for universal, la care toți 
membrii iau parte pe picior de ega
litate.

De-a lungul celor 36 de ani de ac
tivitate, în cadrul O.N.U. au fost a- 
doptate documente și rezoluții de 
mare însemnătate în multe domenii 
ale vieții internaționale. Din păcate, 
nu întotdeauna hotărîrile adoptate 
au fost urmate și de acțiuni ferme 
avînd drept scop să ducă la soluțio
narea unor probleme cardinale cu 
care este confruntată omenirea. Spo
rirea rolului O.N.U., creșterea con
tribuției sale Ia rezolvarea durabilă 
a unor asemenea probleme se impu
ne cu atît mai mult, cu cit in pre
zent viața internațională continuă 
să fie caracterizată de o serioasă în
cordare, de ascuțirea contradicțiilor 
dintre state și grupări de state. Pe 

privire la reglementarea pașnică a 
diferendelor dintre state".

In intervenție a fost exprimată sa
tisfacția delegației României pentru 
faptul că în textele elaborate pînă 
în prezent au fost incluse prevederi 
privind angajamentul statelor de a-si 
reglementa diferendele internaționa
le prin mijloace exclusiv pașnice, de 
a acționa în vederea evitării litigii
lor susceptibile de a afecta relațiile 
amicale cu alte state, de a evita orice 
alt act de natură să pună în pericol 
pacea și securitatea internațională și 
să îngreuieze, astfel, rezolvarea paș
nică a diferendelor, postulatul potri
vit căruia aceste diferende sînt re
glementate pe baza egalității suvera
ne a statelor, că nici existenta unui 
diferend, nici eșecul unei proceduri 
de reglementare pașnică a unui di
ferend nu îndreptățesc un stat sau 
altul să recurgă Ia forță sau la ame
nințarea cu forța.

Ocupindu-se de problemele care 
mai rămin de soluționat în vederea 
punerii definitive la punct a decla
rației, reprezentantul permanent al 
României s-a referit, între altele, la 
necesitatea stipulării clare că în re
zolvarea oricărui diferend trebuie să 
se tină seama de respectarea strictă 
a independenței, suveranității și in
tegrității teritoriale a statelor, de răs
punderea sporită ce revine O.N.U., 
respectiv Adunării Generale. Consi
liului de Securitate și altor organis
me ce au atribuții în acest sens con
form Cartei, subliniind, totodată, că 
elaborarea declarației nu trebuie să 
fie decit un prim pas în vederea ela
borării și adoptării unui tratat gene
ral asupra reglementării pașnice a 
diferendelor dintre state.

Exprimindu-se satisfacția pentru 
eforturile depuse in cadrul grupului 
de lucru însărcinat cu definitivarea 
proiectului de declarație, grup a cărei 
președinție revine unui reprezentant 
al țării noastre, în încheierea inter
venției s-a arătat : România este 
convinsă că adoptarea unei asemenea 
declarații va avea o influentă pozi
tivă asupra vieții politice internațio
nale, că ea va contribui la întărirea 
legalității internaționale, la afirmarea 
uhei opinii mai nete în sprijinul res
pectării principiilor și normelor de 
drept internațional, refuzîndu-se ac
ceptarea oricăror violări a acestor 
drepturi, că va duce la întărirea ro
lului O.N.U. în reglementarea pașnică 
a diferendelor.

turor economiilor, ele subminează 
însăși dezvoltarea economică și so
cială susținută.

De aceea, grupul de experți reco
mandă guvernelor să studieze de ur
gență posibilitatea realocării mijloa
celor folosite în prezent in scopuri 
militare pentru soluționarea proble
melor economice și sociale pe plan 
național, contribuind, totodată, la re
ducerea decalajelor și instaurarea 
noii ordini economice internaționale, 
în același timp, se recomandă crea
rea unui fond internațional din su
mele economisite ca urmare a mă
surilor de dezarmare și folosirea 
unei părți din acest fond în vederea 
satisfacerii necesităților țărilor în 
curs de dezvoltare.

După cum se vede, în cea mai ma
re parte a constatărilor, concluziilor 
și recomandărilor cuprinse în acest 
raport se regăsesc idei, principii și 
soluții susținute cu consecvență de 
țara noastră.

diferite meridiane au apărut noi fo
care de conflict, care se adaugă ce
lor deja ’ existente. Cursa neinfrîna- 
tă a înarmărilor a atins proporții 
din ce în ce mai alarmante, iar de
calajele dintre țările bogate și cele 
sărace se accentuează tot mai mult. 
Toate acestea primejduiesc pacea și 
liniștea popoarelor, securitatea între
gii lumi.

Pornind de la acest adevăr, Româ

Un imperativ major al lumii contemporane: 

CREȘTEREA ROLULUI 0. N. U. 

IN ÎNFĂPTUIREA IDEALURILOR DE PACE, 
INDEPENDENTĂ SI PROGRES ALE POPOARELOR
----------------- Ziua Națiunilor Unite-----------------

nia socialistă, președintele ei au mi
litat și militează cu consecventă ca 
organizația să-și îndeplinească in 
condiții cît mai bune misiunea ce-i 
revine, să răspundă așteptărilor po
poarelor. Reafirmînd această poziție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Acordăm o mare importanță Orga
nizației Națiunilor Unite, cel mai re
prezentativ for mondial, chemat să 
asigure participarea tuturor statelor 
la dezbaterea și soluționarea marilor 
probleme contemporane. De aceea 
considerăm necesar să se facă totul 
pentru perfecționarea activității Or
ganizației Națiunilor Unite, pentru 
democratizarea sa continuă, pentru 
sporirea rolului și contribuției sale 
Ia viața internațională". In acest spi
rit a acționat țara noastră în decur
sul celor 26 de ani de cind este

DEZVOLTAREA COLABORĂRII ECONOMICE ROMÂNO-SOVIETICE
MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 

23 octombrie, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, a 
fost primit de N. V. Talizin, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., președintele părții sovie
tice in Comisia interguvernamentală 
româno-sovietică de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

în spiritul înțelegerilor convenite 
la nivel înalt au fost examinate 
probleme ale dezvoltării în conti
nuare a colaborării și cooperării in 
industria construcțiilor de mașini 
între cele două țări.

La primire a participat tovarășul 
Traian Dudaș, ambasadorul Româ
niei în U.R.S.S.

Ministrul român a semnat cu con

Președintele Somaliei l-a primit pe reprezentantul P. C. R.
MOGADISCIO 23 (Agerpres). — 

Mohamed Siad Barre, secretar gene
ral al Partidului Socialist Revoluțio
nar Somalez, președintele Republicii 
Democratice Somalia, a primit pe 
Ion Rușinaru, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., care a participat ca 
reprezentant al partidului nostru la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
XlI-a aniversare a revoluției soma
leze.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost adresate șefului 
statului somalez un mesaj de priete
nie, împreună cu urări de sănătate si 
fericire personală, de prosperitate și 
succes poporului somalez.

Exprimind mulțumiri călduroase

Congresul Partidului Socialist Francez
PARIS 23 (Agerpres). — La Va

lence s-au deschis lucrările Congre
sului Partidului Socialist Francez, la 
care iau parte un mare număr de 
delegați și invitați, precum si repre
zentanți ai unor partide politice din 
numeroase țări și ai unor mișcări de 
eliberare națională. Partidul Comu
nist Român este reprezentat de către 
tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

In cuvîntul de deschidere, rostit de 
Jean Poperen, secretarul național al 
Partidului Socialist Francez, s-au 
subliniat responsabilitățile partidului 
în noile condiții create de victoria 
istorică a forțelor de stingă în ca
drul alegerilor prezidențiale si legis
lative din acest an. Totodată, s-a re
levat necesitatea întăririi unității

prag A: Convorbiri economice
PRAG A 23 (Agerpres). — Aflat în 

Cehoslovacia cu prilejul lucrărilor 
ședinței a 58-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul industriei carbonifere. Ion Lăză- 
rescu, ministrul minelor, a avut in- 
tîlniri cu V. Ehrenberger, ministrul 
combustibilului și energeticii din 
R.S.C., C. Piotrowski, ministrul in
dustriei miniere extractive și ener
geticii din R. P. Polonă, și G. Nujdi-

în dezbaterile Conferinței internaționale de la Salisbury

Decolonizarea informației in țările africane
SALISBURY — Trimisul Agerpres, 

Dumitru Avram, transmite : Fără un 
sistem propriu de informare, țările 
africane nu-si pot planifica existen
ta. continuind să rămină dependen
te de fostele metropole — a arătat 
ministrul planificării si dezvoltării e- 
conomiei al Republicii Zimbabwe, 
Bernard Chidzero. cu ocazia Confe
rinței interguvernamentale a siste
mului panafrican de documentare si

„Pacea — sarcina cea mai urgentă a 0, N. U.“
Mesaje ale secretarului general al O.N.U. și președintelui Adunării Generale
în mesaiul dat publicității de se

cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, cu prilejul „Zilei Națiu
nilor Unite"., se relevă că această ma
nifestare oferă prilejul reafirmă
rii solidarității umane în eforturile 
îndreptate spre pace. Este o ocazie 
pentru toate națiunile de a-si reînnoi 
adeziunea față de acțiunile destinate 
supraviețuirii si progresului. Pacea 

membră a organizației, activitatea 
și inițiativele promovate în cadrul 
O.N.U. bucurîndu-se de un amplu 
ecou internațional.

Stau mărturie, în acest sens, nu
meroasele propuneri avansate de ța
ra noastră in probleme de cea mai 
mare importantă pentru destinele 
păcii și securității internaționale. 
Astfel, ținînd cont de primejdiile pe 
care le reprezintă cursa înarmărilor.

propunerile românești vizează tocmai 
scoaterea din imobilism a negocierilor 
de dezarmare Si angajarea unui proces 
autentic de dezarmare. Militind'activ 
pentru înfăptuirea acestui deziderat 
vital aF omenirii, România consideră 
că în actuala conjunctură internațio
nală o sarcină de cea mai mare im
portanță și urgență o constituie în
ghețarea și reducerea cheltuielilor mi
litare pe baza unor acorduri cores
punzătoare și sub un control interna
țional adecvat. încheierea unei înțe
legeri privind înghețarea cheltuielilor 
militare la nivelul anului 1981 și re
ducerea lor ulterioară, așa cum a 
propus tara noastră la actuala sesiu
ne, ar constitui un important punct 
de plecare în procesul dezarmării, 
ar contribui la întărirea încrederii 
între state, deschizînd calea spre 

ducerile unor ministere sovietice 
subprogramele de ramură privind 
dezvoltarea specializării și cooperă
rii in producție între România și 
Uniunea Sovietică pînă în anul 1990, 
in domeniile construcțiilor de mașini 
grele și de transport, construcțiilor 
navale, construcțiilor de mașini pen
tru industria chimică și petrolieră, 
construcțiilor de mașini pentru trac
toare și mașini agricole.

De asemenea, a avut convorbiri la 
Ministerul Construcțiilor de Mașini 
pentru Industria Chimică și Petro
chimică, Ministerul Construcțiilor de 
Mașini pentru Industria Ușoară, Ali
mentară și Aparatură Casnică și la 
Ministerul Economiei Piscicole din 
U.R.S.S.

pentru mesajul primit, președintele 
Mohamed Siad Barre a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut și sincere 
urări, de sănătate si fericire perso
nală. de progres și prosperitate pen
tru poporul român.

In timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind evoluția șl 
perspectivele relațiilor de colaborare 
dintre România si Somalia,

La Mogadiscio, reprezentantul 
P.C.R. a purtat, de asemenea, discu
ții cu Iusuf Aii Osman, membru al 
C.C. al Partidului Socialist Revolu
ționar Somalez, a vizitat unele obiec
tive economice ce se realizează în 
Somalia în cooperare eu tara noas
tră și a participat la deschiderea ce
lei de-a XVI-a ediții a Tirgului in
ternațional.

partidului, pentru a putea înfăptui 
programul de înnoire a societății 
franceze, evidențiindu-se rolul deo
sebit și contribuția personală ale lui 
Francois Mitterrand în realizarea a- 
cestor obiective.

în proiectele de documente și in 
dezbaterile din cadrul congresului au 
fost prezentate direcțiile de acțiune 
și sarcinile ce revin P.S.F. pentru 
realizarea schimbărilor structurale pe 
plan politic, economic, social și cul
tural prevăzute în programul parti
dului. Totodată, s-a sCos in evidență 
hotărirea P.S.F. de a milita pentru 
înfăptuirea unei politici de pace, 
pentru lichidarea blocurilor militare, 
edificarea unei noi ordini politice și 
economice mondiale, pentru a lărgi 
cooperarea internațională.

hin. adjunct al ministrului industriei 
cărbunelui din U.R.S.S.

Au fost examinate cu acest prilej 
stadiul cooperării bilaterale, precum și 
posibilitățile de lărgire a acesteia, în 
vederea satisfacerii mai depline a 
necesarului de combustibili si utilaje 
de înaltă productivitate pentru ex
ploatarea cărbunelui iii carieră si în 
subteran.

informare de la Salisbury. El a sub
liniat. totodată, că. în lipsa accesu
lui la informație, planurile guverna
mentale ale țărilor africane nu vor 
putea cuprinde cele mai bune deci
zii. P.A.D.I.S. (Pan African Docu
mentation and Information Sistem) 
îi revine tocmai rolul de a furniza 
acele informații care să ajute la dez
voltarea Africii prin forte proprii.

este imperativul nostru cel mai înalt 
și crearea condițiilor capabile să o 
consolideze este sarcina noastră cea 
mai stringentă, se spune în mesaj.

Cel mai important dintre obiecti
vele conținute în Carta O.N.U. este 
menținerea păcii si a securității — 
se arată în mesaiul președintelui A- 
dunării Generale a O.N.U.. Ismat 
Kittani.

Cu prilejul Zilei 
Armatei Republicii 
Socialiste România
Atașatul militar aero și naval al 

țării noastre în U.R.S.S., general- 
maior Gheorghe Dinculescu, a orga
nizat? în saloanele Ambasadei româ
ne din Moscova, o gală de filme do
cumentare românești. Au fost pre
zentate, de asemenea, un stand de 
cărți, cuprinzînd opere și culegeri de 
texte din gîndirea social-politică a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
cărți cu tematică militară, politică, 
economică și istorică, precum și o 
expoziție documentară de fotografii.

Au participat șeful Statului Major 
al Forțelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, general de armată A. I. Grib
kov, primul locțiitor al șefului Direc
ției superioare politice a Armatei 
și Flotei maritime militare sovietice, 
amiral A. I. Sorokin, generali, ami
rali și ofițeri superiori ai Forțelor 
Armate Sovietice, reprezentanți ai 
Secției relații externe a C.C. al 
P.C.U.S., ai Ministerului Afacerilor 
Externe, membri ai Conducerii Cen
trale a Asociației de prietenie sovieto- 
română, veterani de război. Au fost 
prezenți, de asemenea, atașati mili
tari, aero și navali acreditați la 
Moscova. La gala de filme a parti
cipat ambasadorul României în 
U.R.S.S., Traian Dudaș.

Atașatul militar aero și naval al 
țării noastre Ia Beijing, Ion Dubeș- 
teanu, a organizat o gală de filme, o 
expoziție de fotografii oglindind 
participarea României la războiul 
antihitlerist și imagini din pregătirea 
de luptă și politică a militarilor ar
matei române de azi.

Au participat Yang Yong, membru 
al C.C. al P.C. Chinez, locțiitor al 
șefului Marelui Stat Major al Ar
matei Populare Chineze de Elibera
re, Huang Yukun, locțiitor al șefu
lui Direcției generale politice a ar
matei, adjunct! ai comisarilor politici 
ai diverselor arme, șefi ai direcțiilor 
centrale, reprezentanți al unor secții 
ale C.C. al P.C. Chinez, ai Ministe
rului de Externe și Asociației de prie
tenie a poporului chinez cu străină
tatea, ziariști, atașati militari străini 
acreditați la Beijing.

în cuvîntul lor, Yang Yong, amba
sadorul României la Beijing. Florea 
Dumitrescu, și atașatul român la Bei
jing au subliniat relațiile de prietenie 
și solidaritate militantă dintre parti
dele, țările, popoarele și armatele 
României și Chinei, dorința de dez
voltare și diversificare a acestora pe 
multiple planuri.

La Casa Armatei din Belgrad a 
avut loc o adunare festivă. La care 
au participat generali și ofițeri din 
garnizoana Belgrad. Despre semnifi
cația evenimentului a vorbit coL 
Dumitru Manea, atașat militar aero 
și naval al României în R.S.F. Iugo
slavia. Din partea secretariatului fe
deral pentru apărarea națională a 
luat cuvîntul căpitan de navă de 
luptă Momcilo Vuiovici.

Au fost prezenți general-locotenent 
Predrag Giurici, șeful Direcției poli
tice a Secretariatului Federal pentru 
Apărarea Națională, general-maior 
Vuio Lukici. președintele Comitetului 
organizațiilor de partid din Secreta
riatul Federal pentru Apărarea Națio
nală. alti generali. A participat, de 
asemenea, ambasadorul tării noastre 
la Belgrad. Nicolae Mihai.

La Ambasada tării noastre de la 
Sofia au fost organizate o gală de fil
me și o expoziție de carte româneas
că. Au fost prezentate volume 
din opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind concepția apărării 
patriei de către întregul popor și 
principii ale doctrinei militare națio
nale. Au participat general-colonel 
Velko Palin, șeful Secției militare și 
administrative a C.C. al P.C.B.. ge
neral-colonel Mircio Asenov, adjunct 
al ministrului apărării populare al 
R.P.B., reprezentanți ai M.A.E. bul
gar. A fost prezent Petre Duminică, 
ambasadorul tării noastre la Sofia.

Manifestări consacrate Zilei Arma
tei Republicii Socialiste România au 
mai avut loc în R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Mongolă, Franța, Marea Bri- 
tanie, Japonia-

-AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

SPRE RECUNOAȘTEREA „REZISTENȚEI NAȚIONALE*  DIN GRECIA. In
tr-o conferință de presă organizată, joi seara, la Atena, noul prim-mi- 
nistru al Greciei, Andreas Papandreu, a declarat că guvernul său elabo
rează un proiect de lege preconizînd recunoașterea „Rezistenței națio
nale" grecești in timpul celui de-al doilea război mondial. Agenția France 
Presse relevă că „Rezistența națională" din Grecia împotriva ocupației 
fasciste a fost in principal condusă de forțele comuniste din această țară.

ÎNTREVEDERE LA SOFIA. 
Todor Jivkov. președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, l-a 
primit oe Kjeld Olesen, ministrul 
de externe al Danemarcei, aflat în 
vizită oficială la Sofia. în cadrul 
convorbirii au fost relevate posibi
litățile extinderii, dezvoltării și di
versificării relațiilor bilaterale și 
au fost examinate probleme lega
te de asigurarea păcii si securității 
în Europa si în întreaga lume — re
latează agenția B.T.A.

IN CADRUL LUCRĂRILOR A- 
DUNĂRII CONSTITUANTE A 
TURCIEI, generalul Kenan Evren a 
declarat că guvernul militar este ho- 
tărît să reinstaureze „un regim de
mocratic și instituțiile corespunză
toare, în condiții sigure și-, sănătoa
se". Șeful statului s-a referit și la 
lovitura de stat de la 12 septembrie 
anul trecut, relevînd că aceasta a 
avut dț-ept scop „evitarea unui po
sibil război civil".

I
I

CONGRESUL ORGANIZAȚIEI 
INTERNATIONALE A ZIARIȘTI
LOR și-a încheiat lucrările la Mos
cova. Congresul a adresat organi
zațiilor naționale de ziariști, tuturor 
ziariștilor din întreaga lume chema
rea de a-și intensifica eforturile, 
prin scrisul lor, pentru mobilizarea 
popoarelor la lupta activă pentru 
pace, securitate, dezarmare si inde
pendență națională. Președinte al 
O.I.Z. a fost reales Kaarle Nordens- 
treng.

PREȘEDINTELE BOLIVIEI, ge
neralul Celso Torrelio. ■ anunțatl_

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBUCIIUMBIA

Excelenței Sale
Domnului KENNETH DAVID KAUNDA

Președintele Partidului Unit al Independenței Naționale, 
Președintele Republicii Zambia

LUSAKA
Cu ocazia celei de-a XVII-a aniversări a proclamării independentei de 

stat a Republicii Zambia, îmi face o deosebită plăcere să vă transmit since
rele mele felicitări si cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de pace, prosperitate si progres poporului prieten al Zambiei.

Amintindu-mi cu satisfacție de întilnirile noastre de la București și Lu
saka, îmi exprim convingerea că, în spiritul hotăririlor luate împreună cu 
aceste prilejuri, raporturile de strînsă cooperare și solidaritate statornicite 
intre partidele, țările si popoarele noastre vor cunoaște în continuare o evo
luție mereu ascendentă, în interesul lor reciproc si al politicii de pace, in
dependență națională și securitate pentru toate națiunile.

Străbătută de Mpelă fftvîulul 
Zambezi — de la care își trage și 
numele — Zambia dispune de un 
admirabil cadru natural și de imen
se bogății ale subsolului, în fruntea 
cărora se situează cuprul. Principa
lele rezerve de „metal roșu" sînt 
concentrate în faimoasa „centură 
de cupru" („coperbelt"), din veci
nătatea grahiței cu Zairul, unde se 
află circa un miliard de tone de 
minereu, adică un sfert din rezer
vele mondiale. După proclamarea 
independenței țării Ia 24 octombrie 
1964, această imensă bogăție natu
rală, jefuită decenii la rînd de 
colonialiști, a trecut sub controlul 
statului zambian, care a început s-o 
valorifice în folosul propriei dezvol
tări și al creșterii bunăstării po
porului. Astăzi, în cele 7 combinate, 
avind o capacitate de prelucrare de 
800 000 tone anual, lucrează | peste 
250 000 de muncitori. Cuprul asigură 
90 la sută din totalul veniturilor 
Zambiei obținute din export.

Eforturile depuse de poporul 
zambian pentru dezvoltarea tării 
sale nu se limitează însă . la indus
tria cupriferă. In ultimii 17 ani. ca 
rezultat al măsurilor luate de gu
vernul de la Lusaka în vederea 
diversificării economiei naționale, 
pe harta Zambiei au apărut uzine 
siderurgice, fabrici de ciment, uzi
ne chimice, au fost construite ba
raje și hidrocentrale : s-a trecut 
concomitent la o vastă acțiune de 
sporire a producției agricole. Ulti
ma măsură, adoptată în cadrul

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E. R. 

pentru colaborare in dome
niul construcțiilor de mașini

SOFIA 23 (Agerpres). — în orașul 
bulgar Vama a avut loc ședința a 
86-a a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul con
strucțiilor de mașini. S-au examinat 
sarcinile care rezultă pentru comi
sie din hotărîrile Sesiunii C.A.E.R. și 
ale Comitetului Executiv al consiliu
lui și s-au adoptat măsuri îndreptate 
spre îndeplinirea sarcinilor care-i re
vin comisiei privind specializarea si 
cooperarea în producția sistemelor 
de mașini și utilaje moderne de pri
mă însemnătate pentru economiile 
țărilor C.A.E.R.

Comisia a examinat stadiul înde
plinirii programelor speciale de co
laborare pe termen lung și a adoptat 
măsuri pentru încheierea convenții
lor de colaborare multilaterală eco
nomică și tehnico-știintifică. precum 
si olanul de lucru al comisiei pe 
anii 1982—1983.

S-au adoptat proiectele unor con
venții multilaterale de specializare șl 
cooperare în producție si propuneri 
de completare și dezvoltare a con
vențiilor încheiate în anii anteriori.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

adoptarea de către guvern a unul 
important pachet de măsuri vizînd 
crearea premiselor necesare pentru 
revenirea țării la un guvern civil 
și o viată politică parlamentară — 
transmite agenția E.F.E. El a men
ționat, intre altele, crearea unei 
Adunări constituante, avind misiu
nea de a elabora și adopta Legea 
pentru restructurarea constituției, 
Legea statutului partidelor politice 
boliviene și Legea electorală.

LA CHEMAREA PRINCIPALE
LOR TREI CENTRALE SINDICALE 
ITALIENE — C.G.I.L., C.I.S.L. și 
U.I.L. — vineri s-a desfășurat in 
Italia o grevă de patru ore. la care 
au participat peste 10 milioane de 
salariați din sectoarele industriei, 
agriculturii, comerțului, băncilor, 
transporturilor și serviciilor publice 
— informează agenția Associated 
Press. Greva a fost organizată in 
semn de protest împotriva măsurilor 
pe care le ia patronatul pentru a 
ieși din criza economică pe seama 
oamenilor muncii.

UN PROGRAM DE COOPERA
RE a fost convenit între R. P. Chi
neză și Danemarca în domeniile 
științei, educației șl culturii, pe 
perioada 1982—1983. Documentul a 
fost semnat cu prilejul vizitei în 
capitala chineză a primului minis
tru danez. Anker Joergensen — in
formează agenția China Nouă.

PARLAMENTUL DIN SING A 
PORE l-a ales, vineri, in unanimi
tate pe Chengara Veetil Devan 
Nair, cunoscută personalitate poli

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Conferinței extraordinare a C.C. al, 
Partidului Unit al Independenței 
Naționale (partidul de guvernă- 
mînt) din mai 1980 prezintă o im
portantă deosebită pentru asigu
rarea independentei economice a 
tării ; ea preconizează crearea de 
cooperative agricole și ferme de stat 
mecanizate, de cite 20 000 hectare, 
în toate provinciile, care vor avea 
ca sarcină acoperirea întregului 
necesar de produse alimentare al 
țării.

In spiritul politicii sale de solida
ritate cu tinerele state africane. Cu 
lupta lor pentru libertate, progres 
și bunăstare, poporul român urmă
rește cu interes și simpatie succe
sele obținute de poporul zambian. 
Intre Republica Socialistă România 
și Republica Zambia s-au statorni
cit relații de prietenie și colabora
re, care cunosc o continuă dezvol
tare. O importantă deosebită pen
tru dezvoltarea relațiilor româno- 
zambiene au avut întilnirile frec
vente dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Kenneth 
David Kaunda, care s-au încheiat 
de fiecare dată cu rezultate rodnice, 
deschizătoare de noi perspective 
conlucrării dintre cele două țări și 
popoare. Transpunerea în viată a 
înțelegerilor și acordurilor conve
nite în cadrul întîlnirilor la nivel 
înalt corespunde pe deplin interese
lor popoarelor român și zambian, 
cauzei păcii șl înțelegerii interna
ționale.

Plenara C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 23 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc Plenara C.C. 
al P.M.S.U. In cursul lucrărilor, 
care s-au desfășurat sub președinția 
tovarășului Jănos Kădăr. prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U.. au fost dis
cutate si aprobate raportul privind 
problemele internaționale actuale, 
raportul-sinteză referitor la reali
zarea programului ne 15 ani în do
meniul construcției de locuințe, pre
cum si raportul cu privire la Per
fecționarea gospodăriei locative si re
partizării spatiilor locative.

ITALIA: Moțiune 
împotriva amplasării 
bombei cu neutroni
ROMA 23 (Agerpres). — Comisia 

pentru problemele apărării a Sena
tului italian a adoptat o motiune.ee- 
rînd guvernului să se opună orică
rei încercări de a fi amplasate ne 
teritoriul Italiei bombe cu neutroni 
— informează din Roma agențiile 
Associated Press si Reuter. Moțiunea 
cheamă guvernul „să-și exprime în 
mod ferm, fie individual, fie în co
laborare cu alte guverne vest-euro- 
oene. opoziția fată de amplasarea do 
bombe cu neutroni pa teritoriul Ita
liei".

tic# și lider sindical, în funcția de 
președinte al republicii, pentru un 
mandat de patru ani. El ii succede 
lui Benjamin Henry Sheares, dece
dat la 12 mai a.c.

I
A DOUA MISIUNE CIRCUM- 

TERESTRA. Reprezentanții N.A.S.A. 
au anunțat că numărătoarea inversă 
în vederea lansării navetei spațiale 
americane „Columbia" în cea de-a 
doua misiune circumterestră a sa va 
începe la 31 octombrie, la ora lfio, 
ora locală. Aterizarea vehicu
lului spațial este programată pen
tru 9 noiembrie, ora 8,40, la baza 
militară Edwards, din California. 
Deși va fi al doilea zbor pe care il 
efectuează „Columbia", el va con
stitui totuși o „premieră" : va fi 
pentru prima oară cind un vehicul 
spațial este reutilizat. La comenzile 
navetei se vor afla astronauții Joe 
Engle și Richard Truly. I

IN CIRCUMSCRIPȚIA ELEC
TORALA BRITANICA CROYDON, 
din zona londoneză, s-au desfășu
rat alegeri legislative parțiale, 
pentru ocuparea unui loc în Ca
mera Comunelor, devenit vacant 
prin decesul deputatului conserva
tor ales în urma scrutinului din 
1979. Victoria a fost obținută de 
un liberal, candidat al alianței 
electorale dintre Partidul Liberal 
și Partidul Social-Democrat, recent 
Încheiată în perspectiva viitoarelor 
alegeri generale.

I

POLITIA JAPONEZA « lansat 
vineri pe ansamblul teritoriului 
țării o amplă operațiune împotri
va principalului sindicat al crimei, 
Yamaguchi-Gumi. Au fost arestați 
330 de gangsteri, dintre care 128 
sint șefi de bandă. La această ac
țiune fără precedent au participat 
circa 8 300 de polițiști. Informează 
A.F.P.

I
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