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PENTRU AGRICULTORI
Șl IARNA ESTE MULT DE LUCRU

OAMENII MUNCII
AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE 1981

■pe acest an si pregătirea activitățiiV

turale spre a putea fi fertilizate 
suprafețe mari. Este o acțiune ce 
trebuie organizată temeinic de ca
drele de conducere din unităti 
agricole și sprijinită îndeaproape 
de organizațiile de partid de la 
sate.

Potrivit informațiilor furnizate de 
Ministerul Agriculturii si Industriei 
Alimentare, in toate județele s-au 
identificat cantitățile de îngrășă
minte naturale existente in sec-

O acțiune de mare importanță pentru 
sporirea recoltelor este acum FERTILIZA
REA TERENURILOR CU ÎNGRĂȘĂMINTE

turale să fie administrate toamna, 
pentru a putea fi incorporate în sol 
odată cu arătura de toamnă. Or, 
potrivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii, programul da 
fertilizare cu îngrășăminte natura
le pe semestrul doi al anului a 
fost realizat în proporție de 69 la 
sută. In unele județe — Buzău, 
Tulcea. Botoșani. Brăila — nu au 
fost fertilizate decit suprafețe mici. 
Este un motiv în plus ca acum, in 

perioada iernii, in 
toate unitățile a- 
gricole să se ac
ționeze ferm cen
tru 
la 
ror 
lor
trivit recomandă
rilor făcute de 
specialiști, aces
tea trebuie depo
zitate in platfor
me la marginea 
tarlalelor 
urmează 
fertilizate,
îmnrăstierea 
administrarea 
să se facă odată 
cu pregătirea te
renului în vede
rea insămîntări- 
lor de primăvară.

Tinînd seama 
că în timpul iernii 
forța de muncă 

de Ia sate nu 
solicitată ca in 
puri, este necesar 
unitate agricolă, cu 
îndrumarea organizațiilor de partid, 
să fie organizate acțiuni susținute 

cimp 
grajd 
si in 
acest

transoortarea 
cimD a tutu- 
îngrăsăminte- 
naturale. Po

DIN JUDEȚUL BACAU *

mai mari 
preturile de 
hotărîtoare 

creșterea

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele 

Republicii Socialiste România
Mult iubite și stimate 

tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu

Cu îndreptățită mîndrie patrioti
că și deplină satisfacție, oamenii 
muncii din industria județului 
Bacău, în frunte cu comuniștii, vă 
raportează, mult stimate tovarășe 
secretar general, că acționind in 
spiritul indicațiilor și îndemnurilor 
dumneavoastră, adresate cu prile
jul vizitei de lucru în județul nos
tru și la recenta plenară a Comi
tetului Central al partidului, au în
deplinit cu unsprezece zile mai 
devreme prevederile planului pe 
anul 1981 la producția marfă indus
trială.

Realizările de pină acum creează 
premisele obținerii unei producții 
industriale suplimentare în valoare 
de un miliard lei. concretizată în 
372 500 tone produse petroliere, 
3 200 tone cărbune, peste 5 000 tone 
produse chimice, mașini-unelte în 
valoare de 26 milioane lei. produse 
ale industriei electrotehnice îrr va
loare de aproape 4 milioane lei, 94 
mii mp țesături și alte produse ne
cesare economiei naționale. Pro
ducția netă a fost depășită cu 100 
milioane lei. iar la export toate con
tractele au fost onorate in terme
nele prevăzute.

Sporirea producției industriale a

avut loc în condițiile și pe temeiul 
ridicării sistematice a eficientei în
tregii activități. Astfel, peste 90 la 
sută din sporul de producție obți
nut in acest an s-a datorat creșterii 
productivității muncii, obținindu-se 
însemnate beneficii suplimentare, 
în același timp, au fost puse in 
funcțiune 22 noi capacități de pro
ducție. s-au asimilat piese de 
schimb, subansamble și diferite 
materiale din import în valoare de 
1.3 miliarde lei și au fost date In 
folosință oamenilor muncii aproa
pe 5 000 apartamente.

Muncind cu entuziasm și abnega
ție pentru a Încheia cu Însemnate 
depășiri anul in curs, ne pregătim 
temeinic pentru a realiza cu succes, 
încă din primele zile, sarcinile ce 
ne revin In anul 1982. ca si De În
tregul cincinal 1981—1985.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii, toți locuitorii județului 
Bacău, în frunte cu comuniștii, vor 
munți și în viitor cu toată abnega
ția și, dăruirea, astfel incit să În
scrie noi și tot mai mari succese 
în intreaga lor activitate. In înfăp
tuirea mărețelor obiective ce le 
revin din Programul partidului, 
din hotărîrile Congresului al 
XII-lea. sporindu-și astfel contri
buția la continua înflorire a scum
pei noastre patrii, Republica Socia
listă România.

COMITETUL JUDEJEAN BACAU AL P.C.R.

A1TE UNITĂȚI ECONOMICE RAPORTEAZĂ ÎNDEPLINIREA PLANUU I
39 de întreprinderi 
din județul Mureș

Zilele acestea a îndeplinit sarci
nile de plan pe anul in curs și co
lectivul de oameni ai muncii de la 
Combinatul de îngrășăminte chimi
ce „Azomureș" din Tg. Mureș, cea 
mai mare unitate economică a ju
dețului. In prezent, numărul între
prinderilor industriale și unităților 
economice din județul Mureș care 
și-au îndeplinit integral planul pro
ducției marfă pe anul 1981 a ajuns 
la 39. Se estimează că pină la sfir
șitul anului aceste colective vor 
realiza o producție suplimentară in 
valoare de aproape 700 milioane 
lei. (Gh. Giurgiu).

Industria orașului Huși
Colectivele de oameni ai muncii 

de pe tinăra platformă industrială 
a orașului Huși, localitate aflată 
în plină dezvoltare și înflorire, au 
raportat Îndeplinirea integrală a 
planului pe 1981. Cele 20 de unități 
economice hușene. între care cu
noscutele întreprinderi de tricotaje 
„Moldotex** și de încălțăminte 
„Hușeana**. vor livra suplimentar, 
pină Ia sfirșitul anului, tricotaje, 
încălțăminte, mobilă, fire din bum
bac și alte produse în valoare de 
peste 16 milioane lei, spor obținut 
în exclusivitate pe seama creșterii 
productivității muncii. (Petru Ne- 
cula).

Realizări de prestigiu la export
întreprinderea de utilaj petrolier 

„1 Mai“ din Ploiești este un parte
ner cunoscut și apreciat pe piața 
externă. Și in acest an acționind cu 
competență și conștiinciozitate, co
lectivul unității prahovene iși ono
rează exemplar contractele de ex
port. Recent, au pornit spre Brazi
lia și S.U.A. ultimele colete conți- 
nînd subansamble pentru instala-

țiile de Tonaj din contractul pe a- 
ceșt an. De pe acum se lucrează la 
uzinarea și montajul utilajelor ce 
fac obiectul exportului pe anul vii
tor. Echipa de lăcătuși montori 
condusă de Ion Marin — In foto
grafie — pregătește și verifică o 
nouă instalație de foraj F 400—4 
DH — destinată exportului.

Foto-text : E. Dichiseanu

Ne aflăm intr-o perioadă hotărîtoare atît pentru îndeplinirea Integrală 
a planului pe acest an, cit și pentru buna pregătire, din toate punctele 
de vedere, a activității economice din anul 1982, Continuăm ancheta 
„Scînteii" consacrată măsurilor care se iau pentru a se asigura un demaraj 
corespunzător producției anului viitor, solicitînd unor factori de răspundere 
din două mari unități economice răspunsul Io trei întrebări :

1. Care este stadiul contractării producției planiffcate pe 
anul 1982?

2. Cum este asigurată aprovizionarea tehnico-materială ?
3. Ce se întreprinde in secții și ateliere pentru buna orga

nizare și desfășurare a fabricației ?

COMBINATUL SIDERURGIC

DIN HUNEDOARA.

Acțiuni susținute pentru încheierea contractelor economice
Interlocutor : Ionel DOBRIN, director comercial

1. Activitatea susținută desfășura
tă de consiliul oamenilor muncii. îm
preună cu organele de specialitate 
din Ministerul Industriei Metalurgi
ce a asigurat structurarea corespun
zătoare a nivelurilor de producție 
prevăzute in planul pe anul 1982, no
minalizarea tuturor sortimentelor de 
laminate finite. Pe baza datelor rea
le de calcul privind producția fi
zică, urmează să se coreleze și unii 
indicatori valorici, îndeosebi pro- 
ducția-marfă și producția netă, unde 
in prezent înregistrăm diferențe. De 
asemenea. în raport de structura 
reală a cererilor beneficiarilor, sint 
necesare adaptări In nivelurile unor 
subsojrtimente de laminate care nu 
schimbă însă nivelul producției fi
zice totale stabilite prin plan, cum 
este cazul profilelor grele, fasonate, 
al sîrmei de trăgătorii din otel ne
calmat sau al producției totale de 
oțel beton PC-60. In calitate de fur
nizori de metal, contractarea cu be
neficiarii din țară pentru produsele 
ce le vom livra în semestrul I '1982

o vom Încheia In jurul datei de 26 
decembrie. Avem contractată și pro
ducția pentru export pe primul tri
mestru al anului viitor.

2. La această dată problemele 
esențiale de aprovizionare, legate de 
asigurarea desfășurării normale a 
producției, sint elucidate sub aspec
tul acoperirii cu cote și 
Astfel, necesarul *valoric 
este acoperit in proporție 
sută prin cote și de 71 la 
repartiții. Dar in privința 
contractelor de aprovizionare 
avem o situație prea bună : la sfir
șitul primei decade a lunii decem
brie, nivelul contractării era de 21 la 
sută, cele mai mari rămîneri în urmă 
fiind in perfectarea contractelor cu 
unitățile furnizoare din Ministerul 
Industriei Metalurgice, Ministerul 
Minelor, Ministerul Industriei Chi
mice și Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Este necesar 
să acționăm. împreună cu coordona-

repartiții, 
specificat 
de 97 la 
sută, prin 
încheierii 

nu

(Continuare in pag. a IlI-a)

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

DIN TURNU MĂGURELE:

Interlocutor : lacob PELEA, director

1. Pentru anul viitor au fost stabi
lite integral sortimentele ce vor fi 
introduse in fabricație. întreaga pro
ducție destinată beneficiarilor interni 
este contractată. Intrucit sintem o 
Întreprindere specializată in îngrășă
minte chimice pentru export, acțio
năm in continuare împreună cu fac
tori de resort in vederea asigurării 
desfacerii producției planificate. Pen
tru a fi mai competitivi pe piața ex
ternă. in ultima perioadă am asimilat 
in fabricație un mare număr de sor
timente. Dealtfel, o parte din aceste 
noi sortimente au și fost contractate 
cu parteneri străini. Solicităm insă 
Întreprinderii de comerț exterior 
„Danubiana** București să acționeze 
mai stăruitor in aceste zile pentru 
finalizarea contractării întregii pro
ducții din trimestrul I anul viitor.

2. Pentru producția de ingrăsămin- 
te chimice avem asigurată baza de 
materii prime. Forurile de resort au 
scăpat insă din vedere faptul că 
sintem. in același timp, un mare pro
ducător de utilaje, piese de schimb 
și subansamble atît pentru nevoile

proprii, cât și ale altor unităti. Planul 
la acest capitol prevede un volum de 
producție de peste 190 milioane lei. 
Pentru a-1 realiza, avem nevoie de 
materii prime și materiale foarte va
riate. intr-un nomenclator divers. 
Iată însă in procente modul de aco
perire a acestui necesar prin reparti
ții : fontă — 75 la sută, profile grele 
— 53 la sută, electrozi sudură — 65 
la sută, acumulatori — 25 la sută, otel 
calibrat — 20 la sută, cabluri de trac
țiune — 20 la sută, pietre pentru 
tăiat — 4 la sută ; la feromolibden. 
nichel, țevi inoxidabile nu avem 
asigurat deocamdată nimic. Or. de 
calitatea și fiabilitatea pieselor de 
schimb și subansamblelor. de realiza
rea in bune condiții a reparațiilor 
depinde in ultimă instanță gradul de 
valorificare a materiilor prime, com
bustibilului și energiei electrice la 
produsele de bază — ingrăsămintele. 
Ridic această problemă pentru că mi 
se pare normal ca unei unităti cu 
pondere la export, cum este a noas-
(Continuare in pag. a III-a)

S-a incheiat
In acest an iama a venit mai 

devreme in Valea Jiului. Dar. sosi
rea zăpezii a coincis cu un impor
tant eveniment : terminarea lucră
rilor de construcție a magistralei 
Paroșeni — Petroșani pe o distanță 
de 18 km și intrarea in folosință a 
primelor 8 puncte termice din Pe
troșani — care a marcat încheierea 
unei importante etape în termofi- 
carea municipiului Petroșani.

După încheierea lucrărilor la 
magistralele Paroșeni — Lupeni — 
Uricani și Paroșeni — Petriia — 
Lonea se vor economisi anual peste 
365 000 tone cărbune, adică produc
ția unui mare sector minier sub
teran pe un an de zile ! Termofi- 
carea Văii Jiului va elimina po
luarea localităților din zonă, creind 
astfel o nouă perlă turistică la poa
lele Paringului.

3 500 de apartamente, precum si 
unele instituții au fost racordate la 
termoficare. Pină în prezent con
structorii Grupului de șantiere 
energo-constructii din Mintia, șan
tierul Paroșeni. au montat pe ma
gistrală 6 600 tone conducte de dia
metru de pină la 400 milimetri. 420 
tone tablă zincată *. s-au folosit 
peste 3 500 tone ciment. 34 vane 
secționate, numeroase instalații la 
termocentrală si punctele termice, 
alte si alte materiale. La realiza
rea acestei impresionante lucrări 

\ cetățenii au adus o contribuție di-

30—40 tone de îngrășăminte naturale asigură 
spor de 11 tone sfeclă de zahăr sau 800—1 200 
porumb la hectar
...iar în sectoarele zootehnice ale unităților 

agricole există peste 5 milioane tone de îngră
șăminte organice

un 
kg

să
care 

fie 
iar 

si 
lor

temelii trainice

Noile măsuri adoptate de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R pentru stimularea producă
torilor agricoli in sporirea produc
ției agricole la hectar si livrarea pe 
această bază a unor cantități spo
rite de produse la fondul de stat 
sint menite să contribuie la înde
plinirea obiectivelor celui de-al 
XII-lea Congres al partidului cu 
privire la dezvoltarea agriculturii 
— ramură de care depinde buna 
aprovizionare a 
populației cu pro
duse aaroalimen- 
tare si asigurarea 
industriei cu im
portante materii 
Prime. Pentru ca 
la fiecare hectar 
de teren să poată 
fi livrate cantități 
sporite de produ
se la fondul de 
stat, criteriul de 
bază care permi
te unităților* agri
cole să poată be
neficia de prime 
cit 
peste 
bază, 
este
substanțială a re
coltelor.

In oerloada de 
iarnă, in agricul
tură sint multe 
lucrări de făcut 
pentru a se pune
producțiilor sporite din anul viitor. 
Intre acestea, pe un loc principal 
Se situează fertilizarea terenurilor 
cu îngrășăminte naturale. Se cu
nosc avantajele folosirii acestor în
grășăminte. sporurile mari de re
coltă care se obțin prin folosirea 
lor la absolut toate culturile. La 
sfecla de zahăr, de exemplu, prin 
aplicarea a 30—40 tone de îngrășă
minte naturale la hectar se asigură 
un spor de recoltă de cel puțin 11 
tone sfeclă de zahăr la hectar. De 
asemenea, obținerea de recolte mari 
la hectar la porumb, cartofi, legu
me. In general la toate culturile 
prăsitoare, nu este cu putință fără 
folosirea gunoiului de grajd. Iată 
de ce în această iarnă, paralel cu 
celelalte lucrări care se desfășoară 
In agricultură — executarea lucră
rilor de îmbunătățiri funciare, în
treținerea livezilor, pregătirea vii
toarei recolte de legume — este ne
cesar să se asigure pretutindeni 
transportarea la cîmp a tuturor
cantităților îngrășăminte na-

toarele zootehnice ale unităților 
agricole. Potrivit sondajelor efec
tuate, se apreciază că există un stoc 
de 5.4 milioane tone, stoc care, po
trivit părerilor exprimate de spe
cialiștii din minister, este mult mai 
mare. In sprijinul acestei afirmații 
se aduce argumentul că în unele 
complexe zootehnice lngrăsăminte- 
le s-au adunat an de an. ocuoind 
importante suprafețe de teren. 
Chiar datele furnizate de direcțiile 
agricole județene îndeamnă să dăm 
crezare că rezervele de îngrășămin
te organice n-au fost corect apre
ciate. Iată ce arată situația din pa
tru județe, aflate in zona subcarpa
tică. cu sectoare zootehnice aproxi
mativ egale : Buzău — 220 000 tone. 
Prahova — 53 500 tone. Dîmbovița 
— 36 000 tone. Argeș — numai 8 000 
tone. Oricite îngrășăminte naturale 
ar exista in unitățile agricole si in 
gospodăriile populației care cresc 
animale, ele trebuie transportate în 
întregime la cimo. pentru a putea fi 
fertilizate suprafețe cit mai mari.

Cel mai indioat. este — afirmă 
specialiștii — ca ingrăsămintele na-

atît de 
anotim- 

fiecare
este
alte
ca in 
sprijinul si sub

pent.ru a se transporta la 
toate cantitățile de gunoi de 
aflate în sectorul zootehnic 
gospodăriile populației. In 
scop, este necesar sâ fie folosite
din olin mijloacele de transport de 
care dispun unitățile agricole, cele 
aflate in dotarea secțiilor si forma
țiilor de mecanizare, precum si ate
lajele din comune.

Peste tot trebuie să se pună în 
valoare in întregime această im
portantă rezervă de sporire a re
coltelor la hectar, să se asigure 
respectarea întocmai a programului 
de fertilizare cu îngrășăminte na
turale. In acest scop nu-i nevoie 
de nici o investiție, ci mai presus 
de orice de spirit gospodăresc din 
partea conducerilor si specialiștilor 
din unitățile agricole, a oamenilor 
muncii de la sate.

Noul pod peste Borcea Foto : M. Șerbănescu

Prin folosirea instalațiilor șl uti
lajelor din dotare la intreaga capa
citate și prin aplicarea unor soluții 
tehnice noi, constructorii grupului 
de șantiere care execută noile po
duri de cale ferată și rutiere de la 
Cernavoda, peste Dunăre și Borcea, 
înregistrează ritmuri superioare de 
execuție la toate punctele de lucru. 
Astfel, la podul peste Borcea a fost 
instalat tablierul metalic la pila 
centrală, atingîndu-se în telul 
acesta stadiul final al lucrărilor de 
infrastructură care cuprinde 15 pi
cioare uriașe înfipte in albia bra
țului Dunării, deasupra cărora se 
montează imensa dantelărie de 
metal. De asemenea, la podul de 
la Cernavoda constructorii au de
vansat lucrările, astfel că după in
troducerea coloanelor de ghidaj și 
a celor înclinate constructorii au 
trecut la implantarea, la cota mi
nus 20 de metri, a celorlalte co
loane care vor susține tablierul 
pilei mal. Avansate sint și lucrările 
viaductului Cernavoda, unde s-au 
excavat aproape 500 000 metri cubi

de pămint ș! s-au turnat 4 000 
metri cubi beton, precum si ale șo
selei rutiere dintre cele două mari

poduri de peste Dunăre si Borcea. 
(George Mihăescu, corespondentul 
„Scînteii").

CLUJ : Economii de 
energie și combustibil

In acest an, în unitățile indus
triale ale județului Cluj s-au eco
nomisit 18,8 milioane kWh energie 
electrică și 7140 tone combustibil 
convențional/ Cu. energia economi
sită ar putea funcționa timp de 6 
luni Combinatul de utilaj greu din 
Cluj-Napoca. Cea mai mare con
tribuție la aceste rezultate și-au 
adus-o colectivele de oameni ai 
muncii de la Combinatul metalur
gic din Cimpia Turzii, întreprinde
rea chimică Turda. Combinatul de 
celuloză și hîrtie Dej, întreprinde
rea de prelucrare a lemnului Cluj- 
Napoca. combinatul de pielărie și 
încălțăminte „Clujeâna** și întreprin
derea mecanică de material rulant 
„16 Februarie" unde au fost pro
movate tehnologii noi. cu randa
mente ridicate, au fost înlocuite 
utilajele și instalațiile mari consu
matoare de energie și combustibil 
si se utilizează resurse energetice 
secundare. (Al. Mureșan).

De partea omului

prima etapă a termoficării Văii Jiului

Cortier muncitoresc din Valea Jiului

rectă, efectuînd mii și mii de ore 
de muncă patriotică. îndeosebi la 
săparea fundațiilor pentru stilpii 
magistralei.

Anul viitor. orașul Petroșani, 
care va dispune de 28 de puncte 
termice, va fi in întregime termo- 
ficat. Vor urma apoi celelalte ora-

șe. In total, peste 42 000 aparta
mente precum si instituții, unităti 
economice vor cunoaște avantajele 
termoficării. O realitate prinde 
contur, o realitate ce va contribui 
simțitor la îmbunătățirea condiți
ilor de viată ale locuitorilor Văii 
Jiului. întreaga recunoștință a mi-

nerilor Văii Jiului se îndreaptă 
spre conducerea partidului, spre 
secretarul general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru grija manifesta
tă, exprimindu-și hotărirea de a 
munci cu abnegație pentru a da 
tării mai mult cărbune. (Sabin 
Cerbu, corespondentul ..Scînteii**).

Despre cel dinții război mondial 
am aflat din cărți, am aflat, de fapt, 
inainte de a ajunge la carte, fiindcă 
ai noștri, tata și frații lui, oamenii 
de pe ulița noastră, foarte mulți oa
meni din sat vorbeau mereu de 
război, mai ales iama. Vorbeau de 
Galiția, de luptele care avuseseră 
loc acolo, vorbeau de Tirol și de 
Herțegovina, pentru că ei se zbătu
seră atunci sub steag străin, in fo
losul nimănui. Unii fuseseră răniți, 
alții se stinseseră pe meleaguri
străine, murind in numele unor 
scopuri tot atit de străine de ei șt 
de viața lor de acasă, năzuințele 
lor, ca și ale străbunilor, fiind al
tele, dorul lor de mai bine răminind 
mereu neîmplinit, 
siunilor naționale 
și sociale, din 
pricina invîrteji- 
rilor care treceau 
mereu peste lume, 
oprindu-se și stă
ruind mai 
parcă intre

Despre cel _ ... ____  ___
mondial, care a fost de citeva ori 
mai cumplit decit cel dinții, n-am 
mai aflat de nicăieri, nici din cărți 
și nici din povestirile altora. Nu 
l-am trăit, e adevărat, dar de sim
țit i-am simțit prezența, cu toate că 
eram copil cind a inceput sau poate 
că tocmai de aceea, pentru că eram 
copil, pentru că nu mă desprinse
sem de lumea mirifică a poveștilor. 
Am simțit și am văzut cum se ră
reau evocările celuilalt război, 
fiindcă oamenii nu mai aveau timp 
de amintiri și de evocări, simțeau 
și vedeau ei înșiși cum se zbate in 
zare un nou cataclism, care se ară
ta a fi mai cumplit decit celălalt, 
care a depășit orice „previziune", 
lăsind in urma lui nenumărate gropi 
comune, rugurile singuratice ale 
inchiziției părind simple jocuri de 
copii pe lingă lagărele in care au 
fost arși, după ce au fost impușcați, 
după ce au fost gazați, milioane de 
oameni, alte milioane de oameni 
trăind pină la capăt, pină la mor- 
mint și chiar dincolo de mormânt 
experiența cumplită a tranșeelor 
sau atmosfera înnebunitoare a bom
bardamentelor aeriene, care au pre
schimbat in mormane de ruine o- 
rașe mari și vechi, biserici și cate
drale, surparea și molozul amenin- 
țind totul, omul insuși fiind pus la 
încercare, ca ziditor și creator, ca 
ființă unică, verticalitatea lui, obți
nută atit de greu, fiind supusă unor 
contorsiuni neobișnuite, mai mult 
decit amenințătoare.

Despre cel de-al treilea război

din pricina opre-

însemnări de
Ion LANCRANJAN

mult 
fruntariile Europei, 
de-al doilea război

mondial n-am aflat nimic, de nică
ieri, cu toate că l-am trăit, intr-un 
fel, așa cum l-au trăit și alții, răz
boiul rece, care ajunsese la paro
xism intr-un timp, la putini ani 
după ce se încheiase celălalt război, 
nefiind nimic altceva decit o „va
riantă pregătitoare" pentru aminti
tul și atît de amenințătorul cata
clism, aducind, in timp, tot atit de 
multe daune. Fiindcă nimic altceva 
nu e mai rău pentru om decit obiș
nuința de a munci și de a crea 
sub scrîșnetele crescînde ale ame
nințării, in preajma cunoscutei ciu
perci atomice, care a ieșit de mult 
din domeniul imaginației, devenind 
de citeva ori „realitate", fumul și 
cenușa ei unindu-se pe undeva, din 

nefericire pentru 
om. spre mîhni- 
rea și revolta în
tregii omeniri, cu 
fumul și cenușa 

___ amintitelor și atit 
de rușinoaselor 

crematorii. Nimic altceva nu e 
mai rău pentru om și pen
tru omenire decit războiul, fie 
el „rece", fie „cald", fie el „par
țial", fie „total", fie el „ato
mic", fie „neutronic", in umbra lui, 
in umbra chiar și a pericolului 
stimit de război, săvirșindu-se cele 
mai abominabile crime, libertatea și 
independența popoarelor fiind ame
nințate in permanență, libertatea și 
independența omului, munca lui și 
creația lui stind, de asemenea, sub 
carapacea din ce în ce mai apăsă
toare a nesiguranței, temelia însăși 
a umanității fiind supusă eroziunii, 
aflîndu-se in fața unui pericol ne- 
maiintilnit.

lată de ce am îmbrățișat, cu 
deplină aprobare, noile inițiati
ve de pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, fiind mindru că țara 
mea. Republica Socialistă România, 
se situează din nou, deschis și ferm, 
de partea forțelor progresiste din 
lumea de azi, de partea omului și 
a omeniei, convins fiind totodată că 
numai in acest fel, luptind pentru 
pacea și binele lumii, ne apărăm 
independenta și libertatea, cum și 
le apără, de fapt, toate popoarele, 
toți oamenii de bine 
cu care sint frate in 
care sint alături de 
și noi sintem alături 
nii noștri comuni fiind aceiași — 
dușmanii întregii omeniri, cei ce nu
tresc ginduri războinice — așa cum 
și aliații noștri, aliații tuturor oa
menilor de bine de pe pămint sint 
aceiași — cei ce doresc pacea — 
eșarfa care a fluturat și flutură 
deasupra noastră fiind albastră și 
nepieritoare, cum e însăși viața.

rte pe pămint, 
clipa de față, 
noi, așa cum 
de ei, dușma-

pent.ru
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Ilustrată 
din Olănești

I
I

„Cine lansează chemarea la întrecere 
are, primul, obligația îndeplinirii 

și depășirii angajamentelor asumate"
— Așa gîndesc și așa acționează, cu rezultate 
meritorii, colectivele muncitorești din Sibiu —

ÎM SPIRITUL PREOCUPĂRILOR CONSTANTE AIE PARTIBRUII, Alt 

SECRETARULUI GENERAL, PENTRU ÎNIĂPTUIREA NOII REVOLUȚII AGRARE

Stimularea livrărilor la fondul de stat 
stimulează interesul pentru sporirea recoltelor

I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Pentru prima dată in viața 
mea am fost trimisă intr-o sta
țiune, să-mi îngrijesc sănătatea. 
Nu credeam că o să-mi fie dat 
să mai apuc și bucuria asta".

Rinduri desprinse din scrisoa- . 
rea Minodorei lone seu din Dol- 
hasca-Suceava, care continuă : 
„Sint femeie bătrină. pensiona
ră C.A.P. Toată viata am mun
cit, dar de hodinit mai puțin 
mi-a fost sorocit. Și uite că toc
mai cind mă țineau ba un 
junghi, ba o tuse, ba nu mă mai 
țineau picioarele, am fost che
mată la C.A.P. si mi s-a spus 
că trebuie să-mi văd de 
sănătate. Si așa. pe nepusă 
masă, m-am pomenit la Olă
nești, unde am intilnit oameni 
care au avut grijă de mine ca 
de o prințesă. Că in tinerețile 
mele numai cucoanele se fan
doseau cu așa minunății. Da’ 
uite că am apucat s-o văz și 
pe-asta și aduc mare mulțumire 
celor care s-au gindit 
și le doresc ani mulți 
tate".

și la noi 
cu sănă-

I
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I
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I Păstrăvi in... 
apa mării!I

I
una din

I
I

I
I
I
I
I
I
I

Păstrăvul-curcubeu,
speciile de pești ale apelor noas
tre de munte, devine si mai va
loros pentru apele Mării Ne
gre de pe litoralul românesc. Cel 
puțin așa ne asigură, pe baza 
unor experimentări efectuate cu 
succes, specialiștii Institutului 
român de cercetări marine. Ex
perimentări care se fac de trei 
ani și care urmăresc adaptarea 
păstrăvilor la apa mării, organi- 
zindu-se in acest sens si o cres- 
cătorie-pilot. Rezultatele de 
pină acum atestă că in apa de 
mare păstrăvii au un spor anual 
de creștere in greutate mai mare 
cu 10—15 la sută decit in avele 
dulci, iar carnea capătă 
ceva din gustul somonilor. 
Sintem in măsură să anunțăm 
că se preconizează trecerea la 
creșterea pe scară industrială a 
păstrăvului-curcubeu in apele 
litoralului nostru.

I
I
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I

I
Nu numai acarul I

I
I
I
I
I

Impiegatul de mișcare Florin I 
Albulescu din gara Corbu. jude
țul Olt, stătea la taifas cu paz- I 
picul Nicolae Aria. Din vorbă-n | 
vorbă, l-a întrebat pe șleau :

— Cit iți dau ca să-mi dai 7 i
— Depinde ce să dau. că eu 

n-am decit porumb in pază.
— Exact ce-mi trebuie. Mie — . 

porumb, ție — bani. Ai 300 de 
lei pentru cinci saci. N-o să fie | 
nici un necaz. Eu sînt impiegat 
de mișcare și nimeni 
în fața mea.

Paznicul a luat 300 
impiegatul a luat cei 
cu porumb. Dar cum

nu mișcă

I
I

de lei. iar 
cinci saci 

,______ ___ ____  să-i pună
la adăpost, că ei se afla in post 7 
L-a chemat pe acarul Nicolae 
Șerbănică și acarul a dus sacii 
eu carul.

Acum, toți trei, trași ne linie 
moartă, așteaptă ca legea să le 
schimbe macazul. Ca să încea
pă... necazul.

I
I

Un vecin 
de nota 10

I
I
I
I
I
I

Profesorul Augustin Cullc din 
cartierul Micro 16 din Satu Mare 
s-a trezit din somn fără să vrea. 
Era o oră tirzie din noapte Șt, 
deși somnoros, a ciulit urechile 
și a auzit un zgomot suspect. 
Un fel de foșnet, care venea din 
beciurile blocului 21 în care lo
cuiește. Profesorul a coborit la 
subsol, unde i-a surprins in fla
grant pe doi indivizi, locatari 
din blocul 51. care tocmai incer- 
cau să fure din beciurile unor 
cetățeni băuturi alcoolice si ali
mente. Cu ajutorul locatarilor, 
le-a tăiat calea celor doi răufă
cători, care n-au mai avut decit 
o singură ieșire : spre milițienii, 
chemați intre timp, care-i aștep
tau cu... brațele deschise.

I
I

„Binevoitorul" 
iresponsabil

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
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I
I
I
I
I

Accidentind mortal un căruțaș, 
șoferul Gheorghe Manolache d,n 
Focșani a fugit, las. de la locul 
faptei, dar a fost prins atit de 
repede, incit incă mai mirosea 
a butoi de la o poștă. A fost dus 
să i se recolteze probe biologice, 
pentru stabilirea alcoolemiei. , 
Dar ce să vezi ? Șoferul a găsit 
un „binevoitor", la fel de ires
ponsabil ca și el, care s-a oferit 
să-i doneze un flacon de singe, 
pentru a-l înlocui pe-al lui. în
cercare neizbutită. Va trebui să 
răspundă in fața legii pentru 
mai multe infracțiuni : conduce
re sub influența alcoolului, ac
cident mortal, fugă de la locul 
faptei, încercare de ducere in 
eroare...

I
I
I
I
I
I

I Imprudenfă I
I
I

din nopțile trecute, 
lui Constantin Toma, 
Ogorului nr. 25 Iași, 
un incendiu. Din 

efectuate la fața lo- 
...........................a

I
I
I

Intr-una 
la locuința 
din strada 
a izbucnii 
cercetările ----- —
cuiul, s-a constatat că focul 
izbucnit din cauza unei impro
vizații la instalația electrică. 
Aceasta, fiind trasă pe sub ușă, 
a făcut scurt-circuit și obiectele 
din jur au ars mocnit. Incendiul 
a fost repede stins, fără să pro
voace prea multe pagube mate
riale. In schimb, o persoană, 
asfixiată, n-a mai putut 
salvată.

fi

I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

I
I
I
I
I
I

• 400 milioane lei producție netă peste prevederile planului pe 11 luni 
- cu 100 milioane lei mai mult decit prevede angajamentul

• Productivitatea muncii planificată - depășită cu 2,6 la sută, ceea ce 
reprezintă mai mult decit dublul prevederii din chemare

• Cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă diminuate cu 5,4 lei, iar 
1,2 lei, respectiv 1,4 lei cit s-a stabilitcele materiale cu circa 8 lei - față de 

la începutul anului.

Ziua încheierii celui dinții an al 
cincinalului „calității și eficienței" 
este foarte apropiată și, in această 
perspectivă, oamenii muncii din ju
dețul Sibiu — români, germani, ma
ghiari și de alte naționalități — pre
gătesc. prin muncă și hărnicie, bilan
țul unor remarcabile realizări.

Prima și cea mai puternică ambiție 
care a stimulat in tot cursul acestui 
an și continuă să stimuleze energiile 
și capacitatea creatoare a constructo
rilor de mașini, chimiștilor, construc
torilor, forestierilor, textiliștilor. tu
turor oamenilor muncii sibieni în ob
ținerea unor succese cit mai mari, cel 
puțin pe măsura celor dobîndite in 
cincinalul trecut — cind planul a fost 
îndeplinit cu 104 zile mai devreme, 
ceea ce i-a adus județului Sibiu lo
cul II în întrecerea pe tară — este 
aceea de a se plasa și în acest an de 
început al unui nou cincinal pe unul 
din primele locuri. Ca ecou al acestei 
voințe, organizația de partid a adre
sat la începutul anului organizațiilor 
județene de partid, tuturor oameni
lor muncii din industrie, construcții, 
transporturi și circulația mărfurilor 
chemarea însufletitoare de a desfă
șura o amplă întrecere pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor cu
prinse în planul național unic de dez-

voltare economico-socială a Româ
niei pe anul 1981.

Acum, cind se apropie ora bilanțu
lui eforturilor depuse pe tot cuprin
sul județului — în municipiul Sibiu, 
la Mediaș. Copșa Mică, Mirșa-Avrig, 
Cisnădie, Agnita — pretutindeni 
unde viata industrială pulsează cu 
vigoare, este pe deplin justificată și 
întrebarea : care este stadiul realiză
rii angajamentelor asumate prin che
marea la întrecere ?

întrebarea am adresat-o tovarășu
lui Vasile Bărbuleț, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, care 
a precizat : „Sibienii pot avea satis
facția faptului că angajamentele și 
obiectivele din „chemarea la între
cere". lansată de organizația noastră 
de partid, la începutul anului, se în
făptuiesc cu succes. Pe baza măsuri
lor întreprinse. în spiritul orientărilor 
și indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la îmbunătă
țirea laturilor calitative ale activită
ții eoonomice, aplicarea cu consec
ventă a noului mecanism economico- 
financiar. afirmarea puternică a prin
cipiilor autoconducerii muncitorești, 
există premise favo-abile pentru în
făptuirea integrală a sarcinilor de 
plan pe acest an și pregătirea temei
nică a anului economic viitor".

AUTOCOWICERFJ Ș>1 ADTOAPROVIZIONARFJL
Ști— în experiențe, inițiative, inasuri gospodare

„Adevăratul țăran este... neapărat 
și producător de legume !“ 
Cum s-a redescoperit tradiția grădinăritului 

într-o comună ialomițeană

Totul a pornit din toamna anului 
1974, cînd la unul din chioșcurile de 
legume din comuna Grivița sosise 
camionul cu zarzavat. La ririd. foarte 
multi cetățeni, cu saci pentru cartofi, 
varză, ceapă, rădăcinoase. Provizii de 
iarnă. Unora nu le-au mai ajuns. 
De unde — discuții aprinse. Că de ce 
unora li s-au dat prea multe, iar al
tora nu le ajunge. S-a ajuns la pri
mar, pe atunci Nicolae Miu. azi pre
ședintele consiliului unic agroindus
trial de stat și cooperatist „Grivița". 
„Bine, 
mărul, 
noi ? 
coadă 
ceapă, 
crește , _ .. .......
și grădinile noastre lăsate pirloagă".

Discuția, odată pornită, n-a rămas 
însă simplă „discuție", ci s-a trans
format in fapte. O simplă socoteală 
a dat la iveală faptul că suprafața 
curților și terenurilor intravilane în
sumează 141 hectare. Hectare care nu 
produceau decit... ciulini. S-a trecut 
la aratul lor. încă din mustul zăpezii. 
Iar primăvara. în locul bălăriilor 
înalte cit casa au apărut brazde cu 
zarzavat. Primul rezultat? în toamnă, 
in locul celor trei chioșcuri de le
gume din comună n-a mai rămas 
decit unul. De celelalte n-a mai fost 
nevoie.

Gustul pentru grădinărit al grivi- 
țenilor a inceput să fie măsurat prin 
diagrama creșterii producțiilor de le
gume. Anul 1979 a fost primul din 
întreaga istorie a comunei cînd lo
cuitorii ei au devenit 
tori de legume (aduse 
producători. Dar în 
furnizori. în afară 
proaspete consumate de ei în timpul 
verii și de cele conservate, ei au li
vrat statului, pe bază de contract, 
108 tone, din care aproape 20 tone de 
roșii timpurii.

E adevărat, pămîntul nu-i... elastic, 
totuși pasiunea grădinăritului i-a 
ajutat pe gospodarii comunei să mai 
„rotunjească" suprafața de 141 hec
tare destinată culturii legumelor cu 
încă 47 hectare.

Cum ? Prin cultivarea unor... ulițe 
laterale, necirculate și a... suprafețe
lor de pe marginea șoselei. Totodată, 
pămintul cultivat a fost „zorit" să 
rodească prin solariile existente în 
peste 400 de gospodării. în anul 1980, 
cele 2 820 familii din Grivița și din 
satele aparținătoare — Traianu și 
Smirna — au recoltat de pe fosta 
„pirloagă" 2 580 tone de legume, in 
valoare de 3 870 000 Iei. Și, în sfîrșit, 
toamna anului 1981 le-a răsplătit 
munca legumicultorilor din Grivița 
cu o recoltă de 3 500 tone de legume, 
valorind peste 5 000 000 lei, între care: 
860 tone roșii, 350 tone cartofi, 
100 tone varză, 30 tone ceapă, 50 tone 
rădăcinoase. 30 tone vinete. 50 tone 
ardei gras etc.

Și încă un „amănunt" semnifica
tiv : unicul chioșc de legume din co
mună și-a schimbat destinația. A de
venit centru de achiziții.

Calitatea de producători și furni
zori de legume a impus sătenilor gri- 
vițeni și o sporire a calității grădi
năritului. S-a început cu însușirea 
experienței „consacraților". încă din 
iarna anului 1979, grupuri de săteni 
au „colindat" localitățile vestirilor 
grădinari din Vidra. Girla Mare. Ul- 
meni. Acolo au deprins cite ceva din 
meșteșugul pregătirii gunoiului de 
grajd, amestecului de pămint cu 
mranită. formării patului cald pentru 
răsaduri. Au urmat apoi acele spe
cializări ale „microasociațiilor" alcă
tuite între satele aparținătoare. Unii 
țărani, ca Teodor Bancu, Dumitru 
Ștefan. Victor Nicolae și Constantin 
Apostol din satul Grivița, au devenit 
adevărati maeștri in prepararea mra- 
niței cu pămint, în repararea șl 
construirea ramelor pentru răsad
nițe ; atunci cînd e vorba de produ
cerea răsadurilor pentru vinete, toți 
i se adresează lui Gheorghe Dumi
tru, iar de varză timpurie — lui Mo-

măi oameni buni, le-a zis pri
ce fel de gospodari sintem

Stăm cu sacoșele și sacii la 
să cumpărăm roșii, cartofi, 
varză, de parcă toate astea ar 
în oraș, pe asfalt, nu in curțile

din consuma- 
din alte părți) 

același timp, 
de legumele

canu Vaier, din satul Traianu. După 
cum, Ovidiu Berbecel, Octavian Bug- 
ner și Constantin Rotaru din satul 
Smirna sint cei solicitați cu sfatul 
sau cu fapta de cei ce au nevoie de 
răsaduri de roșii.

Deși formarea tradițiilor necesită 
ani indelungați, aici la Grivița, în 
inima Bărăganului, se poate vorbi de 
cîtva timp de o tradiție a grădinări
tului. Care s-a dovedit a fi molipsi
toare și pentru muncitorii stațiunii de 
mașini agricole, și pentru elevii șco
lilor din comună.

In aceste zile, cind iarna intră în 
drepturile ei pe deplin, țăranii grivi- 
țeni, odată cu bilanțul rodnic al 
muncii de peste vară, pregătesc re
coltele viitoare de legume. La consi
liul popular comunal, primărița Pa- 
raschiva Popescu și secretarul comi
tetului executiv. Sandu Alexandru, 
împreună cu alți reprezentanți ai ob
știi comunale puneau la punct ulti
mele amănunte ale planului de cul
turi, graficele lucrărilor. S-a hotărit 
ca anul viitor terenurile să fie arate 
încă din luna ianuarie. încă de pe 
acum, consiliul popular se ocupă de 
procurarea unor semințe de soi, a 
substanțelor împotriva dăunătorilor, 
a foliilor pentru noile solarii etc.

Iar primărița, amintindu-și de în
ceputurile „tradiției legumicole" în 
comună, care le-a dezvăluit sătenilor 
vocația de grădinari, îl parafrazează 
pe primarul de atunci: „Adevăratul 
țăran trebuie să fie neapărat și pro
ducător de legume. Chiar acolo unde 
nu există tradiție. Ea se creează. Ca 
șl la noi, la Grivița".

Mihal VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

Chiar 
peste _________
bilanțul celor 11 luni din acest an 
confirmă aceste aprecieri pozitive. La 
sfirșitul lunii noiembrie. producția 
netă suplimentară totaliza circa 400 
de milioane lei, cu 100 de milioane 
peste angajamentul asumat ; peste 20 
de intreprinderi și-au realizat planul 
anual la productia-marfă cu un avans 
de aproape o lună de zile. Nivelul 
planificat al productivității muncii a 
fost depășit cu 2,6 la sută, în vreme 
ce angajamentul prevede o depășire 
de 1,2 la sută. întregul spor al pro
ducției este asigurat pe seama creș
terii productivității muncii.

Cu mult peste prevederile cuprinse 
în chemare sint și realizările din do
meniul reducerii cheltuielilor de pro
ducție Ia 1 000 lei productie-marfă : 
5,4 lei la cheltuielile totale și aproape 
8 lei la cele materiale, față de 1,2 lei, 
respectiv 1,4 lei cit s-a stabilit la în
ceputul anului. Să mai consemnăm și 
faptul că înainte cu o lună de sfirși
tul anului contul economiilor de cu
rent electric înregistra aproape 
24 000 MWh, adică dublu față de ceea 
ce prevede chemarea ; în aceeași pe
rioadă, economia de metal se situa 
aproape de nivelul angajamentului, 
în domeniul înnoirii producției, pon
derea produselor noi și reproiectate 
se ridica încă la sfirșitul lunii sep
tembrie la 24,2 la sută, nivel net su
perior prevederilor planului : au fost 
modernizate suplimentar 30 de pro
duse, iar 15 noi tehnologii perfecțio
nate se aplică de pe acum în pro
ducție cu foarte bune rezultate eco
nomice.

Să consemnăm în încheierea aces
tei succinte treceri în revistă și fap
tul că, în sfîrșit. după mulți ani de 
„rămîneri în urmă" se conturează 
ferm perspectiva realizării planului 
la construcția de locuințe.

în această ultimă lună a anului, 
eforturile s-au concentrat in direcția 
realizării exportului, unde survenise
ră, la un moment dat, unele restan
țe. Situația s-a redresat simțitor, fapt 
confirmat în cele peste 10 mari în
treprinderi care și-au realizat cu 
mult in avans planul anual. Bunăoară, 
colectivul de oameni ai muncii de Ia 
întreprinderea de piele și marochi- 
nărie „13 Decembrie" din municipiul 
Sibiu va realiza pînă la sfirșitul anu
lui o producție suplimentară la ex
port de 70 milioane lei.

Această fecundă stare 
are adinei determinări 
conștiinței revoluționare 
lor de oameni ai muncii — care a de
clanșat largi și rodnice inițiative, a 
născut nu puține acte de eroism în 
muncă atunci cind împrejurările 
le-au impus. Toate acestea ne-au 
limpezit adîncul înțeles al remărcei 
pe care o făcea, în urmă cu cîteva 
luni, un sibian, cînd spunea: „Cine 
merge in pas cu țara nu poate sta 
decit in frunte".

Și sibienii țin din răsputeri să fie 
în pas cu țara.

și numai o fugară privire 
rezultatele consemnate • în

de spirit își 
în nivelul 
a colective-

Nicolae BRUJAN 
Ion ERHAN

Avantaje pentru cooperativele agricole.
venituri sporite pentru membrii lor

Noul sistem de prime, care se 
aplică începînd cu anul agricol 1981— 
1982 pentru cantitățile de produse li
vrate la fondul de stat, stimulează 
unitățile agricole, pe toti producăto
rii să depună eforturi susținute în 
vederea sporirii recoltelor. După 
cum se știe, anul trecut, prin Decre
tul Consiliului de Stat nr. 393 au 
fost majorate preturile de contracta
re la produsele agricole, majorări 
care au adus unităților agricole din 
județul Călărași venituri de multe 
milioane de lei. Prin aplicarea noi
lor măsuri de stimulare a producă
torilor agricoli pentru produsele con
tractate și livrate la fondul de stat, 
aceste venituri vor crește substan
tial. în 1982, de exemplu, pentru cele 
260 000 tone porumb ce vor fi livra
te statului de unitățile agricole din 
județul nostru, primele 
fi de 137,8 
344 000 tone 
milioane lei 
grîu — 36.9 
70 000 tone
vor fi de 35 milioane Iei.

Este de la sine înțeles că aplica
rea noilor prime stimulative va in
fluenta pozitiv activitatea economică 
a unităților agricole. Două exemple, 
din multe altele, sint concludente. 
Cooperativa agricolă Dor

acordate vor 
lei; pentru 
zahăr — 70,5 
123 000 tone

milioane 
sfeclă de 
: pentru 
milioane lei, iar pentru
floarea-soarelui primele

Mărunt va

beneficia de prime în valoare de 3,9 
milioane lei pentru cantitatea de 
7 480 tone porumb ce o va livra sta
tului, de 800 000 lei pentru cele 2 816 
tone grîu, de 2,8 milioane lei pentru 
13 606 tone sfeclă de zahăr și de 1,1 mi
lioane lei pentru 2 020 tone floarea- 
soarelui. La rindul ei. cooperativa a- 
gricolă Borcea II va Încasa, drept 
prime, 1.2 milioane pentru producția 
de 2 177 tone porumb. 300 000 lei pen
tru 831 tone grîu, 500 000 lei pentru 
2 533 tone sfeclă de zahăr, iar pentru 
490 tone floarea-soarelui — 200 000 
leL Sînt sume mari de bani care vor 
contribui la sporirea veniturilor coo
perativelor agricole si ale cooperato
rilor. vor acoperi cheltuielile supli
mentare ce vor fi făcute pentru 
Uzarea producției și vor asigura 
tabilizarea fiecărui produs.

Desigur, pentru a beneficia 
efectele stimulatorii ale noilor
suri. în toate unitățile agricole din 
județul nostru se acționează ferm 
spre a se pune temelii cit mai puter
nice recoltei viitoare. însămintările 
de toamnă au fost executate în con
diții tehnice mai bune decit In olti 
anL Aceasta nu este însă totuL Cu 
sprijinul și sub îndrumarea comite
tului județean de partid, direcția 
agricolă, specialiștii din unitățile

rea-
ren-

de 
mă-

agricole vor urmări da tehnologiile 
specifice fiecărei culturi să fie apli
cate cu mai multă responsabilitate, 
astfel incit la fiecare hectar să se 
obțină recolte maxime. în tot cursul 
iernii urmează să se desfășoare o 
largă acțiune de fertilizare a tere
nurilor cu îngrășăminte naturale, vor 
continua lucrările de îmbunătățiri 
funciare. îndeosebi desecările, ast
fel incit să poată fi cultivat fiecare 
metru pătrat de pămint întrucit ju
dețul nostru dispune de mari su
prafețe amenajate pentru irigat, 
toate sistemele vor fi reparate si re
vizuite, ceea ce va permite ca prin 
aplicarea corectă a udărilor randa
mentele la hectar să sporească mult. 
Bineînțeles, vom sprijini pe toti coo
peratorii. pe ceilalți oameni oi mun
cii din agricultură să sporească 
mai mult rodnicia ogoarelor si. 
această bază, unitățile agricole 
livreze la fondul de stat cantităti 
mai mari de produse. Hărnicia si 
zultatele tot mai bune ale muncii
vor sta in anul viitor la temelia dez
voltării avuției obștești a unităților t 
agricole, a ridicării bunăstării oa
menilor muncii din satele județului 
nostru.

sl 
ne 
să 
tot 
re
tor

Gheorghe MARCU 
director economic al Direcției 
agricole județene Călărași

în interesul nostru să lucrăm
mai bine pămîntul, să producem mai mult"

în fiecare an. unitatea 
obținut recolte bune, ca 
muncii harnice a cooperatorilor 
mecanizatorilor, a aplicării corecte

noastră 
urmare

a 
a 
și 
a

tuturor tehnologiilor pe culturi. Anul 
acesta, de exemplu, am realizat Ia 
hectar, în medie, 4 527 kg griu, 
9 025 kg porumb, 6 750 kg orz șl 
42 000 kg sfeclă de zahăr. Ajutorul 
deosebit pe care l-am primit din 
partea statului in realizarea1 acestor 
recolte ne-a dat posibilitatea să li
vrăm la fondul de stat, peste sarci
nile care ni le-am asumat prin con
tracte, 150 tone grîu. 250 tone porumb 
și alte produse.

Hotărîrea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu privire la 
aplicarea de noi măsuri de stimulare 
a producătorilor agricoli a fost pri
mită de cooperatorii noștri cu o deo-

produse 
venituri-

noi. pe

sebită satisfacție. Cu toții înțelegem 
că noile măsuri contribuie, datorită 
efectului lor stimulativ, la creșterea 
producției agricole si la îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu 
agroalimentare. la sporirea 
lor țărănimii.

Din calculele făcute de
care le-am discutat cu multi coope
ratori, rezultă limpede avantajele 
importante ale aplicării prevederilor 
noii hotărîri. în anul 1982. numai 
prin îndeplinirea planului de pro
ducție la principalele culturi si li
vrarea cantităților de produse prevă
zute vom realiza un spor de venituri 
la grîu de aproape o jumătate milion 
lei, la porumb — de 1232 000 lei. la 
sfeclă — de 2 076 000 lei și Ia legu
me — de 1 200 000 Dar noi ne

propunem chiar de acum să depășim 
cantitățile planificate. Spunem aceasta 
bazîndu-ne pe faptul că vom lucra 
și mai bine pămintul. în momentul 
de față avem arată Întreaga supra
față, iar zilele trecute am început să 
fertilizăm terenul cu îngrășăminte 
naturale, în primul rlnd solele pe 
care vom semăna sfecla. în urmă
toarele zile, cind vom discuta am
plasarea culturilor pe fiecare solă, 
vom acorda o atenție deosebită 
acelor culturi care ne aduc venituri 
mai mari și cu producțiile cărora pu
tem șă contribuim mai substantial la 
fondul de stat, la aprovizionarea 
populației.

Iile ANCULESCU
președintele C.A.P. Braniștea, 
județul Giurgiu

TELEVIZOARE
INTEGRATECU CIRCUITE

Magazinele și raioanele din re
țeaua specializată a comerțului de 
stat oferă spre vinzare toate tipu
rile de televizoare ca circuite 1 1- 
tegrate fabricate de întreprinderea 
„Electronica** din București. Apara
tele au o imagine foarte bună, sunet 
clar, durată de folosire îndelungată 
și sînt complet tranzistorizate.

Prin îmbunătățiri constructive si 
funcționale, consumul de energie 
electrică la televizoarele cu circuite 
integrate s-a redus cu circa 33 la 
sută. Funcționarea este normală 
chiar și la variații mai mari ale 
tensiunii pe rețea, datorită încorpo
rării unui stabilizator în aparat. 
Operațiunile de depanare sînt mult 
simplificate, deoarece la construcția

CUVÎNTUL CITITORILOR , 
CUVINTUL OAMENILOR MUNCUli 'punerii

"Sesizări A

Iarna se verifică priceperea 
zootehnistului

Iarna, care a si ponosit oe me
leagurile tării. îndeamnă De toti 
eosDodarii satelor să se preocupe 
îndeaproape de animale, știut fiind 
că de felul cum acestea sînt îngriji
te depinde producția de laote. car
ne s.a. necesare aprovizionării 
populației. Cooperatorii din cadrul 
Consiliului unic agroindustrial — 
Gurahonț au acordat anul acesta 
mai multă atentie asigurării cu 
furaie a animalelor in perioada de 
stabulatie. Am trecut recent prin 
cooperativele agricole de producție 
din zona Gurahonț si trebuie să 
spun că in cele mai multe dintre 
ele se depune o mare griiă Pen
tru iernarea animalelor. Învățînd 
din lipsurile manifestate anii tre- 
cuti, conducerile C.A.P. și coopera
torii au organizat mai bine cositul 
finețelor și transportul finului și al 
altor furaje, precum și depozitarea 
lor la timp și in bune condiții. Pen
tru cele peste 2 600 de bovine ale 
C.A.P. s-au asigurat 2 200 tone fin, 
2 430 tone furaje grosiere, 5 230 tone 
suculente. Foarte bune rezultate 
au obținut cooperativele din Pleș-

s.a.

cuța, Brazi ș.a., care dispun în pre
zent de toate furajele necesare hră- 
nirii vitelor în timpul iernii. Pentru 
că oricînd. într-o gospodărie cu oa
meni harnici, se eăseste cite ceva 
de făcut, cooperatorii revizuiesc si 
reoară ce a mai rămas de reparat 
la adăposturile de animale, veri
fică instalațiile electrice si de a- 
dăoat. ușile si ferestrele grajduri
lor etc.

In ciuda acestor bune rezultate, 
mai sint totuși cooperative — pu
ține la număr — care n-au în
vățat suficient din greșelile trecu
tului. C.A.P. Dieci. de pildă, se află 
în deficit cu 163 tone fin. fată de 
numărul de animale oe care-1 de
ține. Nici la C.A.P. Almas lucru
rile nu stau mai bine : aici defi
citul atinge 153 tone. Consiliile de 
conducere si membrii acestor coo
perative au datoria să găsească po
sibilități de completare a stocurilor 
de furaje, astfel ca animalele să nu 
ducă linsă de hrană, iar produc
ția de laota si carne să crească.

Alexandru HERLAU 
Gurahonț - județul Arad

Intîrzieri păgubitoare
Sintem muncitori la întreprin

derea de utilai chimic si foriă 
din Rimnicu 
in Drăaăsani. 
Zăvideni si 
județul Vilcea. . . _ ... 
venim de la lucru cu trenurile 2 073 
si 2 075. Din păcate aceste „curse" 
— cum Ie mai spunem — au

Vilcea Si locuim 
Călina. Prundeni. 

alte comune din
Zilnic plecăm sau

început să intîrzie si. ca urmare, 
ajungem la uzină cu 30—40 de mi
nute. uneori cu mai mult de o oră 
dună începerea lucrului. Trenul- 
cursă 2 073 pleacă la timp 
Piatra Olt. dar ajuns în 
Govora staționează pînă cind 
personalul Sibiu—București și

din 
gara 
vine 
ast-

funcționale 
cu onera-

și raioanele comertu- 
„Olt“. cu diagonala 
44 cm. la prețul de 
lei. „Snagov" — cu

funcționare

lor s-au folosit module 
care se pot schimba 
tivitate.

Garanția pentru buna
a televizoarelor cu circuite integrate
este de 12 luni. Iată tipurile de te
levizoare cu circuite integrate fa
bricate de industria noastră elec
tronică si care se pot cumpăra de 
la magazinele 
lui de stat : 
ecranului de
2 920 și 3 000
ecran de 47 cm. la prețul de 2 920 
și 3 065 lei. „Sirius** — cu ecran de 
50 cm. la prețul de 3 050 șl 3 200 lei» 
„Diamant" — cu diagonala ecranu
lui de 61 cm. Ia prețul de 3 600 și
3 720 lei.

fel ajunge lntîrziat la Riureni. 
Tot așa se întîmplă și cu tre- 
nul-cursă 2 075 care pleacă, real
mente la timp, din Piatra Olt. dar 
oprește 40—50 de minute în gara 
Strejești. în ziua de 26 octombrie 
ă.c., trenul nostru a mers bine pină 
in gara Ionești unde a staționat 38 
minute — și asta pentru că între 
halta Slăvitești și gara Băbeni se 
descărcau traverse de cale ferată. 
Am ajuns astfel la lucru cu aproa
pe o oră întîrziere. Că întîrzierea 
noastră aduce pagube producției, 
poate să înțeleagă oricine. Ne miră 
însă că nu înțeleg acest lucru or
ganele C.F.R. care dirijează circu-

lația trenurilor noastre. La intrarea 
în secția de forjă a uzinei, ne în- 
tîmpină o lozincă educativă și mo
bilizatoare care sună astfel : „For
jori I 1 (un) minut pierdut in fie
care zi, timp de un an, reprezintă 
o pierdere de producție-marfă in 
valoare de 230 000 lei". Asta pentru 
un minut ! Dar pentru 40—60 de 
minute pe zi ? Este lesne de aflat 
cit 
tră 
lor

se pierde zilnic, prin lipsa noas- 
din producție, datorită trenuri- 
întîrziate.

Ghltă ION, Gh. BONDOC 
I.U.C.F. Rimnicu Vilcea

Ieri din import azi din producție 
proprie

Pînă tn acest an. plăcile silicioase 
destinate căptușirii distribuitoarelor 
de la turnarea continuă a oțelului 
în siderurgie se aduceau din im
port. Pe baza cercetărilor făcute la 
Institutul de cercetări metalurgice 
București, aceste produse au înce
put să fie realizate la întreprinde
rea de materiale refractare Aleșd, 
într-o hală existentă, care a fost 
adaptată la noile cerințe,de fabri
cație, fiind echipată cu utilaje exe
cutate prin autoutilare. Singurul 
inconvenient, dacă se poate numi 
astfel, îl constituia faptul că ma
teria primă necesară fabricației a- 
cestor plăci se aducea de la alte u- 
nități industriale din tară, in can
tități limitate, care nu satisfăceau 
insă toate cerințele economiei na
ționale.

Iată însă că, după o muncă asi
duă, plină de dăruire, colectivul în
treprinderii din Aleșd a reușit să 
pună recent in fabricație, intr-un 
timp de numai 6 luni, o linie de 
peliculizare a nisipului, cu o capa
citate de 10 000 tone anual, asigu- 
rind în felul acesta o treime din 
materia primă necesară fabricării 
de plăci silicioase. Instalația res-

pectivă a fost proiectată de Centrul 
de cercetare și proiectare produse

refractare din Brașov și executată 
de colectivul IREMOAS București. 
Realizarea in țară a plăcilor sili- 
cioase va permite 
cursul acestui an 
realizeze economii 
ca 50 milioane lei.
realizat la Aleșd în acest an pe li
nia asigurării în țară a plăcilor si- 
licioase constituie doar un început. 
Căci, pină la jumătatea anului vi
itor, aici vor mai fi date in exploa
tare alte două linii de peliculizare 
a nisipului, asigurîndu-se astfel în
tregul necesar de materie 
pentru obținerea 
30 000 tone plăci 
cantitate care va 
lutar al țării cu 
lei anual.

ca numai in 
statui nostru să 
valutare de cir- 
Dar ceea ce s-a

primă 
unei producții de 
silicioase anual, 
reduce efortul va- 
circa 150 milioane

Ing. Gheorghe POTCOAVA
Centrul de cercetare și proiectare 
produse refractare Brașov

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Gospodarii orașelor și satelor din județul Olt au redus, tn acest an, 

consumul de energie electrică în locuințele lor cu mai bine de 10 600 000 
kWh. Pentru ca cetățenii să poată primi mai mult sprijin in acțiunea de 
înlocuire a becurilor de putere mare, sugerăm fabricilor producătoare să 
pună la dispoziția comerțului nu numai tuburi, ci și becuri cu neon, care 
nu necesită modificări în instalație și nu presupun renunțarea la lustre. 
(Nicolae Bițu, Consiliul popular județean Olt) • Cooperatorii din loca
litățile argeșene Buzoești, Broșteni, Cornățel au uitat că e bine să-ți faci 
iarna car și vara sanie. Altminteri nu așteptau să-i prindă anotimpul rece 
cu grajdurile pentru animale neterminate. La fel și la saivanul ce se 
construiește la C.A.P. Costești, termenele de dare în folosință au tot fost 
aminate. Ce părere au in legătură cu această situație necorespunzătoare 
organele agricole locale ? (Vasile Negescu, Pitești). • De ce nu cu eco
nomie 7 Blocurile pentru desen, pe care le cumpăr pentru cei 3 copii ai 
mei, au fiecare cite două coperți groase. Cind se termină hirtia de desen, 
trebuie șă cumpăr un nou bloc. Pentru a se economisi cartonul, propun 
să se pună in vinzare și hirtie de desen, separat, care se poate atașa ve
chilor coperți. (Petre Moise, București). • Prin reducerea consumurilor 
specifice de materii prime, la Combinatul de produse sodice Govora s-au 
obținut economii de peste zece milioane lei. Ca urmare a recuperării cen
tralizate a laptelui de var de la morile cu bile, a modificărilor sistemului 
de alimentare a cuptoarelor de var, a schimbării țevilor de la răcitorul ga
zelor etc. a-au economisit peste 7 270 tone cocs. (Gh. Ispășoiu, Rm. Vilcea).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
în numele Prezidiului R.S.F.I. și al meu personal, vă mulțumesc în modul 

cel mai cordial pentru felicitările adresate cu prilejul sărbătorii naționale 
a Iugoslaviei, precum și pentru sentimentele prietenești exprimate, pe care 
Ie apreciem foarte mult.

Amintindu-mi cu satisfacție de recenta noastră intîlnire de la București, 
împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie dintre țările , 
noastre socialiste vecine se vor întări in continuare, concomitent cu dezvoltarea 
multilaterală și tot mai puternică a colaborării noastre în toate domeniile, 
ceea ce corespunde aspirațiilor fundamentale ale popoarelor noastre, precum 
și intereselor colaborării, securității, păcii și progresului in lume.

SERGHEI KRAIGHER
Președintele Prezidiului R.S.F.I.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru salutările și felicitările deosebit de călduroase 
exprimate cu prilejul Zilei naționale a Statului Bahrein. Folosesc acest prilej 
pentru a adresa Excelentei Voastre cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate continuă pentru România 
prietenă și poporul său.

ISA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

Simpozionul; „PACEA 
Șl UMANITATEA"

Luni a avut loc la Sala de marmură 
a Casei Scînteii simpozionul ..Pacea 
și umanitatea — valori fundamentale 
ale culturii", organizat de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste.

La simpozion au participat repre
zentanți ai asociațiilor de creație, 
lucrători din instituțiile de cultură, 
activiști de partid și de stat, ai orga
nizațiilor de masă și obștești, din 
cadrul Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de tovarășa Suzana Gâdea. pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste.

Au mai luat cuvintul oameni de 
artă, cultură și știință, ziariști, acti
viști culturali.

Un recital de muzică si versuri 
dedicate luptei pentru pace a încheiat 
lucrările simpozionului.

vremea

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe. Ște

fan Andrei, a invitat la un concert, 
desfășurat luni seara la Ateneul Ro
mân, pe membrii corpului diploma
tic din București.

în programul concertului, susținut 
de orchestra simfonică a Filarmoni
cii „George Enescu", sub bagheta 
lui Mircea Basarab și avîndu-1 ca 
solist pe pianistul Dan Grigore, s-au 
aflat înscrise lucrări de Alfred Ales- 
sandrescu, Grieg și Schumann.

★
Ministrul apărării natiohale al 

Republicii Socialiste România, gene- 
ral-locotenent Constantin Oltcanu. a 
adresat o telegramă de felicitare 
ministrului aoărării naționale al Re
publicii Socialiste Vietnam, general 
de armată Van Tien Dung, cu oca
zia celei de-a 37-a aniversări a creă
rii Armatei oopulare vietnameze.

Cu același orilei, ambasadorul 
R. S. Vietnam in tara noastră. Tan 
Phong, s-a întilnit cu generali si ofi
țeri din garnizoana București, căro
ra le-a vorbit desore semnificația 
evenimentului aniversat.

Colective fruntașe în întrecerea socialistă 
pe 11 luni ale anului 1981

Prezentăm in continuare rezultatele obținute In întrecerea socialistă 
pe unsprezece luni ale anului in curs de alte colective de oameni ai mun
cii din industrie, transporturi, construcții, agricultură, circulația mărfurilor 
și unități prestatoare de servicii pentru populație.

Potrivit rezultatelor obținute și procentajului general stabilit pe baza 
îndeplinirii planului la indicatorii prevăzuți in criteriile de organizare a 
întrecerii, in cele unsprezece luni care au trecut din acest an •), pe pri
mele locuri se situează :

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru bunele urări 
exprimate de Excelenta Voastră cu ocazia preluării funcției de președinte 
al Republicii Singapore. Cred cu toată sinceritatea că legăturile de strînsă 
prietenie care există între țările noastre se vor întări tot mai mult în viitor.

C. V. DEVAN NAIR
Președintele Republicii Singapore

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Handbaliștii români
La capătul a cinci zile de întreceri, 

desfășurate în sala sporturilor ..Dacia" 
din Baia Mare, în fața unui public 
numeros, echipa de handbal mascu
lin a României, condusă de antreno
rul Lascăr Pană, a reușit să obțină 
un frumos succes la această a treia 
ediție a campionatului balcanic. în- 
vingindu-și toate adversarele si cu
cerind pentru prima oară trofeul.

în meciul cu puternica reprezen
tativă a Iugoslaviei, decisiv pentru 
ocuparea primului loc, românii au 
dominat permanent, uneori net. dar 
— deși au condus cu 4 și 5 puncte 
diferență — au ciștigat la numai două 
goluri : 23—21. Mențiuni individuale 
pentru iugoslavul Bășici Mirko —de
clarat cel mai bun portar al campio
natului — și compatriotul nostru

— campioni balcanici
Vasile Stingă care, cu un total de 
38 goluri marcate, a devenit golgeter 
al competiției.

Este de remarcat si prestația bună 
a echipei B a României, care a reali
zat victorii la selecționatele Bulga
riei, Turciei și Greciei, pierzînd la 
limită (20—21) in fata echipei Iugo
slaviei.

Succesul de acum al reprezentati
vei noastre de handbal, căreia i se 
cuvin toate laudele, va constitui cu 
siguranță un puternic impuls pentru 
o pregătire minuțioasă a viitoarelor 
intîlniri din cadrul campionatului 
mondial, care, după cum se știe, se 
va desfășura la începutul anului vii
tor in R.F. Germania, și unde, din 
nou, vom avea ca adversar. 
D a campionatului, echipa 
viei. (Gh. Susa).

Timpul probabil pentru 23, 24 și 25 
decembrie. în țară : Viemețr va fi in 
general rece, deși temperatura aerului 
va crește ușor. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea precipitații locale, 
mai ales sub formă de ninsoare, mai 
frecvente In vestul șl nordul țării. 
VIntul va sufla slab pină ia moderat, 
prezentînd intensificări locale de 
scurtă durată in regiunile vestice. La 
munte va ninge viscolit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 15 
și minus 3 grade, local mal coborlte in 
prima noapte, iar cele maxime între 
minus 6 și plus 4 grade. Ceață locală, 
■cu depunere de chiciură. în București : 
Vreme in general rece, mal ales in 
prima parte a intervalului. Cerul va 11 
temporar noros, favorabil ninsorii 
slabe. VIntul va sufla slab pină la mo
derat. Temperatura !n creștere ușoară. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 8 șl minus 4 grade, iar 
cele maxime Intre minus 2 și plus 2 
grade. Ceață cu depunere de chiciuri. 
(Ileana Mihăilă, meteorolog de ser
viciu).

Cei prezenti la intîlnire au vizio
nat o fotoexpozitie cu aspecte din 
viata si activitatea militarilor Arma
tei populare vietnameze si un film 
dus la dispoziție de ambasadă.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea și A.R.L.U.S., luni a fost des
chisă in Capitală o expoziție de foto
grafii din U.R.S.S. Intitulată „Tara și 
oamenii", expoziția cuprinde o serie 
de imagini fotografice din tara vecină 
și prietenă, realizate în diferite teh
nici și purtind semnătura fotorepor
terului I. V. Abramocikin.

Au luat parte reprezentant! ai con- 
A.R.L.U.S.. Minis- 
Exteme. un nu-

ducerii I.R.R.C.S.. 
terului Afacerilor 
meros public.

Au fost prezenti
sadei Uniunii Sovietice la București.

(Agerpreș)

membri ai Amba-

25 de ani de la înființarea Secției 
germane a Teatrului de Stat din Sibiu

în gruoa 
lugosla-

în cîteva rînduri
• Concursul international feminin 

de gimnastică de la Barcelona s-a 
Încheiat cu victoria tinerei sportive 
românce Dorina Ungureanu (C.S.S. 
Sibiu), clasată pe primul loc la Indi
vidual compus cu 38,50 puncte.
• Campionatul republican feminin 

de sah a continuat la Băile Hercu- 
lane cu runda a 10-a în care Gertru
de Baumstark a cistigat la Eleonora 
Gogîlea. Ligia Jicman a învins-o cu 
piesele negre oe Marina Pogor,evici. 
Margareta Muresan a obtinut victoria 
la Emilia Chis. iar partidele -Mariana 
Nechifor — Mariana Bădieî si Iudit

i Kantor — Dana Nutu-Tereșcenko 
a-au terminat remiză. în clasament 
conduce Gertrude Baumstark, cu 7,5 
puncte, urmată de Elisabeta Polihro- 
niade — 6,5 puncte (1). Dana Nutu- 

> Tereșcenco și Iudit Kantor — cu cite 
• 5,5 puncte.

• La Moscova. In cadrul competi
ției Internationale de hochei oe 
gheață „Cupa Izvestia", selecțio
nata U.R.S.S. a învins cu scorul de 
4—2 (0—0. 3—1. 1—1) formația Sue
diei.

anunțat,• Dună cum 
pentru sferturile 
lor europene la 
si trei echipe 
București — in 
europeni" — masculin : Dinamo
București In „Cupa campionilor eu
ropeni" — feminin (in meci retur, 
voleibalistele românce au invins la 
Atena cu 3—0 (15—3. 15—7. 15—2) 
formația locală Zirinos Aon) și 
Steaua București In „Cupa cupelor" 
— masculin.

ismbS- jet'. nî ..’ihttars

s-a mai
de finală ale cuoe- 
volei sînt calificate 
românești. Dinamo 
„Cupa campionilor 

masculin :

(Urmare din pag. I)
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torii de balanțe, pentru rezolvarea 
neintirziată a tuturor problemelor 
legate de cote și repartiții și, în ace
lași timp, să se intensifice acțiunile 
de perfectare a contractelor. Aș 
menționa in mod deosebit dificultă
țile pe care le întimpinăm în asigu
rarea rulmenților speciali și a unor 
piese de schimb, cum sint rotoarele 
pentru exhaustoare și capetele de 
măsură pentru termocuple.

3. Principalii indicatori de plan au 
fost defalcați pe uzine, secții și ate
liere. întreaga producție fizică pen
tru semestrul I este nominalizată și 
au fost definitivate lucrările de pro
gramare pe sortimente și tipodimen- 
siuni a producției de oțel și lamina
te. Concret. în sectorul de furnale au 
fost luate măsuri de îmbunătățire a 
sistemelor de dozare care să ducă la 
încadrarea în normele de consum de 
cocs metalurgic. Pentru creșterea 
producției de oțel inoxidabil, este 
intr-un stadiu avansat montajul in-

(Urmare din pag. I)
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tră. să i se asigure condiții dintre 
cele mai bune pentru realizarea pro
ducției.

3. O atenție maximă acordăm nu 
numai asigurării bazei tehnico-mate- 
riale. ci și soluționării problemelor 
pe care le ridică pregătirea tehnolo
gică a fabricației, organizarea mun
cii, asimilarea produselor noi și a 
unor piese de schimb și subansamble. 
în toate fabricile, la fiecare instala
ție și loc de muncă s-au luat măsuri 
tehnice și organizatorice menite să 
asigure un ritm susținut producției 
din prima decadă a lunii ianuarie. 
Sarcinile ce ne revin au fost anali
zate și dezbătute la nivelul colecti
velor. al locurilor de muncă. Pină la 
23 decembrie vor fi finalizate toate 
reparațiile prevăzute pentru acest 
an. în măsura în care au fost asigu
rate materiile prime de care avem 
nevoie, a început execuția pieselor 
de schimb necesare reparațiilor și 
reviziilor din anul 1982. Concomitent, 
se acționează pentru încheierea pre
gătirilor de care depinde bunul mers 
al fabricației în condiții de iarnă. în 
acest sens se cer eforturi mai mari

• SPRE CENTRUL 
GALAXIEI. Amplificatori
cuantici creați de savant! ucrai- 
nieni fac posibilă extinderea sub
stanțială a posibilităților de in
vestigare a radiotelescoanelor. 
S-a reușit sporirea de 100 de ori 
a sensibilității aparaturii de re
cepție utilizată în radioastrono- 
mie. recurgîndu-se Ia un mono- 
cristal de andaluzit răcit cu he
liu lichid oină la o temneratură 
de minus 271 grade Celsius si 
supus acțiunii unor microunde. 
Astronomii au și început să 
utilizeze aceste noi mijloace de 
pătrundere în spațiul cosmic. Cu 
ajutorul lor se vor putea obține 
noi date asupra proceselor ce se 
desfășoară in centrul galaxiei 
noastre, asupra formării de.sis

teme stelare si structurii mate
riei in univers.

• MARCAREA CU 
LASER. La acest sistem de 
marcare semnele, cifrele și li
terele sint programate intr-un 
minicalculator. Marcarea se face 
cu ajutorul unui laser cu semi
conductoare printr-un sistem on
tic cu oglinzi rotitoare. Se priit 
înscrie orice fel de semne, fără 
ca piesa marcată să fie depla
sată. Fascicolul laser gravează 
semnele prin ardere in material, 
obtinindu-se o marcare de du
rată.

o AMBALAJE CO
MESTIBILE. Pe lingă alimen
tele conservata In cutii sau sub

Secția germană a Teatrului de Stat 
din Sibiu a sărbătorit un sfert de 
secol de Ia înființare. în cei 25 de 
ani de activitate, slujitorii acestei 
scene sibiene au prezentat ceste 
5 090 de spectacole în mai mult de 
250 de localități urbane si rurale din 
diferite zone ale tării, vălorificind 
mesaiul progresist al dramaturgiei 
românești din trecut si de astăzi și 
al celei universale. în spectacole re
marcate si in cadrul Festivalului na
tional ..Cintarea României".

în telegrama adresată cu acest 
Drilel tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de colectivul de oameni ai muncii 
din această instituție artistică se suo- 
liniază :

Continuind o veche si bogată tra
diție culturală realizată Drin efortu
rile comune ale tuturor locuitorilor 
acestor meleaguri — români, ger
mani. maghiari — înființarea secției 
germane in cadrul Teatrului de Stat 
din Sibiu a marcat un eveniment 
deosebit.. în special dună Congresul 
al IX-iea al Partidului Comunist Ro- 

. pi^n., expresie grăitoare a rezolvă- 
„rii iuate a problemei naționale in

patria noastră, care poartă pecetea 
aindirii si acțiunii dumneavoastră 
revoluționare și profund științifice, 
această instituție artistică a cunos
cut o continuă evoluție slutind in
struirii si educației populației de na
ționalitate germană din iudetul nos
tru, contribuind astfel la dezvoltarea 
si afirmarea artei si culturii de ex
presie germană, ca parte distinctă si 
originală a culturii noastre socia
liste.

însuflețiți si orientați de hotărî- 
rile Congresului al XII-iea a.1 Parti
dului Comunist Român, de perspec
tivele luminoase deschise progresu
lui si prosperității patriei, a tuturor 
fiilor României socialiste, ne an- 
caiăm si cu acest orilei. în fata 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să depunem toa
te eforturile Pentru Îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid în domeniul 
ariei si culturii, al educării multi
laterale a tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră. Pentru înflorirea 
artei noastre socialiste.

ne

i

stalației de elaborare a oțelului în 
vid cu aport de căldură. De aseme
nea, în oțelării se va asigura crește
rea consumului de fier vechi față de 
anul 1981 prin sporirea capacității de 
prelucrare a acestuia, ca urmare a 
punerii in funcțiune a unei prese. 
La laminoare sint în curs lucrări de 
pregătire a asimilării oțelului beton 
periodic rotund de 6 mm și va în
cepe asimilarea otelului beton tin 
PC-90.

în spiritul indicațiilor secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. acționăm pentru 
Întărirea autoconducerii și autoges- 
tiunii, in primul rind prin legarea 
mai strînsă a activității fiecărei sec
ții de....................    '
litate. 
bunei 
prinse 
pregătirii profesionale a siderurgiști- 
lor, în scopul sporirii productivității 
muncii șl folosirii la întreaga capa
citate a utilajelor și instalațiilor.

indicatorii de eficiență și ca- 
Acordăm o atenție sporită 

desfășurări a acțiunilor între- 
în combinat pentru ridicarea

și din partea Trustului de consțructii- 
fnontaj și reparații pentru industria 
chimică București, care înregistrează 
restante în executarea unor lucrări Ia 
izolații hidrofuge, în principal din 
cauza lipsei unor materiale (carton 
asfaltat, bitum).

*
Așadar. în pofida timpului Înain

tat. în cele două unități industriale 
mai sint de soluționat o serie de pro
bleme legate îndeosebi de aprovizio
narea tehnico-materială. Este de la 
sine înțeles că aceste probleme nu se 
rezolvă de la sine, ci este nevoie de 
intervenția fermă, responsabilă a fo
rurilor de resort pentru clarificarea 
efectivă, pină la capăt a modalități
lor în care se vor asigura resursele 
materiale la care s-au referit cel doi 
Interlocutori. Timp a mai rămas puțin 
și de aceea, trebuie să se facă tot ce 
este necesar pentru ca bresătirile 
efectuate în fiecare întreprindere să 
garanteze un bun demaraj și un ritm 
susținut producției în noul an.

Sabin CERBII 
Stan ȘTEFAN 
corespondenții „Scînteii*

formă de praf, industria alimen
tară produce intr-o proporție tot 
mai mare preparate sau semi- 
preparate care, in funcție de 
forma sub care se prezintă, 
(paste, amestecuri de solide și 
lichide etc.) implică metode 
speciale de ambalare. în acest 
scop, o firmă jaooneză a pus la 
punct o peliculă comestibilă, 
etanșă la lichide, la grăsimi etc.. 
care poate fi utilizată ca atare 
sau ca Înveliș sub ambalajul 
obișnuit. Este vorba de un 
amestec de amidon, proteine și 
diverși aditivi care se întărește 
și se laminează. Pelicula obținu
tă se poate închide ermetic la 
oald. năstrîndu-si rezistenta oină 
la temperaturi foarte joase. Ea 
nu acumulează electricitate sta
tică $1 deci nu atrage praful.

PROGRAMUL 1
9.(W Teleșcoală

10,23 “ ■Matineu de vacanță. Aventurile 
lui Tdrh Sawyer. Ecranizare a 
romanului lut Mark Twain Cincinal ’81—'85
Film serial : ..Orient-Express”. Episodul 2.

12.20 Originea omului — serial științi
fic. Episodul 413.10 Telex

16,05 Teileșcoaiă
17,15 Clubul tlneretuiul
18,00 Almanah pionieresc
18.25 Consultații In sprijinul lnvățămln- 

tulul politico-ideologic12.50 1001 de seri
10,00 Telejurnal
19.25 Industria, la ora bilanțului șl a 

pregătirilor pentru 1982
19,40 Muzică ușoară
20.10 Civica I
30.30 Seară de operă TV. „Pană Lesnea 

Busalin" de Paul Constantinescu.
. pe un libret de Victor Eftimiu 21,45 Telejurnal

22.10 Bijuterii muzicale. Imaginile 
„Dansurilor" lui Antonin Dvorak

22.30 închiderea programului
PROGRAMUL î

Telejurnal
Film serial pentru copii : 
in țara minunilor. Episodul 
Viata economică
Călătorie prin țara mea 
Muzică de cameră

11,00
11,20

is.od
19,25
19,50
20.20
20,55
21,20 Mult e dulce și frumoasă

ce-o vorbim...
21,45 Telejurnal
22,10 Bijuterii muzicale

Alica
4

limba

TlMIȘ 9 La Timișoara s-a des
fășurat ediția a Il-a a „Zilelor tea
trului muncitoresc", manifestare 
artistică organizată din inițiativa 
Consiliului județean al sindicatelor, 
care a reunit cele mai valoroase 
formații teatrale ale oamenilor 
muncii din unitățile economice ti- 
mișene. Acțiunea s-a încheiat cu un 
simpozion pe tema „Roiul teatrului 
muncitoresc îti procesul educatio
nal al oamenilor muncii". (Cezar 
Ioana).

COVASNA 9 în sălile galeriei 
de artă a Muzeului județean Sf. 
Gheprghe s-a deschis o expoziție de 
artă plastică sub titlul ..Medium 
’81". Participă 122 de artiști plas
tici tineri 
absolvenți 
după anul

din toate colturile tării, 
ai institutelor de artă 
1970. (Piljănos Măria).

Timp de două zile. IaCLUJ •
Cluj-Napoca s-a desfășurat „Festi
valul doinei", prima ediție. La sim
pozionul organizat ne această temă

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I: întreprinderea de rețele 

electrice Iași, cu 364 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu peste 10 la sută la 
producția netă si productivitatea 
muncii ; unitatea s-a încadrat în 
repartițiile și consumul propriu teh
nologic de energie electrică, precum 
și în cheltuielile prevăzute în buget.

Locul II : întreprinderea de rețe
le electrice Suceava.

Locul III : întreprinderea de dis
tribuție a energiei electrice Bucu
rești.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de extracție Mo- 
reni, județul Dîmbovița, cu 383 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 0,2 la sută la pro
ducția netă. 0,4 la sută la producția 
fizică. 2,1 la sută la productia- 
marfă vîndută și încasată. 0.8 la 
sută la utilizarea fondului sondelor 
de exploatare ; cheltuielile totale la 
1 000 lei productie-marfă au fost 
reduse cu 1,3 la sută.

Locul II : Schela de foraj-extrac- 
ție Marghita. județul Bihor.

Locul III : Schela de extracție 
Videle, județul Teleorman.

ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR 
REFRACTARE

Locul I : întreprinderea „Carbo- 
chini" Cluj-Napoca, cu 1 351 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,6 la sută la
producția netă. 11.2 la sută la pro
ducția fizică, 6,3 la sută la produc- 
tia-marfă vindută și încasată. 7,1 la 
sută la productivitatea muncii. 7,8 
Ia sută la beneficii ; consumurile 
normate de energie electrică și 

' combustibili au fost reduse cu 8,1 
la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse refractare Pleașa — Ploiești.

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

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT.
MATERIAL RULANT. 

CONSTRUCȚII NAVALE 
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I: întreprinderea de avioa
ne Bacău.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,9 la sută La pro
ducția netă. 20,9 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și încasată. 3.4 la 
sută la productivitatea muncii ; 
cheltuielile totale planificate la 
1 000 Iei productie-marfă au fost 
reduse ou 5,9 la sută, iar cele ma
teriale cu 6,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de con
strucții aeronautice. Ghimbav. ju
dețul Brașov.

Locul III : întreprinderea meca
nică Drobeta-Turnu Severin.

IN INDUSTRIA 
ELECTROTEHNICA. 

ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL.

ECHIPAMENTE
PENTRU TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea de ferite 

Urziceni, județul Ialomița.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 2 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată. 4 
ia sută Ia export și la beneficii : 
unitatea și-a realizat sarcinile de 
plan la producția netă, producția 
fizică și productivitatea muncii : 
consumurile normate de materii

prime și materiale au fost reduse 
cu 12 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 3 la sută.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
troargeș" Curtea de Argeș.

Locul III : întreprinderea „Steaua 
electrică" Fieni. județul Dimbovita.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA FIRE ȘI FIBRE 

SINTETICE
I.ocul I : Combinatul de fibre sin

tetice Iași, cu 598 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 1,6 la sută la pro
ducția netă. 6,8 la sută Ia productia- 
marfă vîndută și încasată. 1.6 la 
sută la productivitatea muncii : 
cheltuielile materiale planificate la 
1 000 lei productie-marfă au fost 
reduse cu 0,7 la sută, iar consumu
rile normate de energie electrică și 
combustibili cu 1,7 la sută.

Locul II : Combinatul de fibre 
sintetice Săvinești.

Locul III : Combinatul de fibre 
artificiale Brăila.

ÎN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HÎRTIEI

Locul I : întreprinderea de htrtle 
cretată și carton ondulat Ghimbav. 
județul Brașov.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10 la sută la pro
ducția netă. 4.5 la sută la producția 
fizică, 3,4 la sută la productia-marfă 
vîndută și încasată. 11,3 la sută la 
productivitatea muncii. 23,5 la sută 
la beneficii : consumurile normate 
de energie electrică și combustibili 
au fost reduse cu 8,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de hîrti! 
și cartoane „Comuna din Paris". 
Piatra Neamț.

Locul III : întreprinderea de car
toane și confecții Scăieni. iudetul 
Prahova.

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

ÎN INDUSTRIA STICLEI, 
CERAMICII FINE 

ȘI ARTICOLELOR CASNICE
Locul I: întreprinderea de porțe

lan și menaj Curtea de Argeș, cu 783 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,6 la sută la pro
ducția netă. 2,1 la sută la export. 
6.4 la sută la producția fizică. 4.1 
ia sulă la productia-marfă vindură 
și încasată, 7,8 la sută la producti
vitatea muncii ; cheltuielile totale 
planificate la 1 000 lei productie- 
marfă au fost reduse cu 3.1 la sută, 
iar cele materiale cu 5,8 Ia sută.

Locul II : întreprinderea „Ară- 
deanca", județul Arad.

Locul III : întreprinderea de fa
ianță și sticlărie Baia Mare.
IN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA MORĂRIT, 
PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 

FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de mo- 

rărit-panificație Teleorman, cu 
1 614 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 34,1 la sută Ia 
producția netă și productivitatea 
muncii. 18,7 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată. 17,1 la 
sută la livrări la fondul pieței ; 
cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei productie-marfă au fost 
reduse cu 5,8 la sută, iar cele ma
teriale cu 5,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit-panificație Covasna.

Locul III : întreprinderea de mo- 
rărit-panificație Neamț.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA 
INDUSTRIALIZAREA CĂRNII
Locul I : întreprinderea de pre

parate și conserve de carne —■ 
București.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 29,3 la sută la 
producția netă. 25,5 la sută la pro
ducția fizică. 23,3 la sută la pro

ductivitatea muncii ; 9.7 la sută la 
livrări la fondul pieței, cheltuielile 
totale și materiale planificate la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 1,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de in
dustrializarea cărnii Bacău.

Locul III : întreprinderea de in
dustrializarea cărnii București.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI A PRODUSELOR 

ZAHAROASE

I.ocul I : întreprinderea pentru 
Industrializarea sfeclei de zahăr 
Tg. Mureș, cu 995 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 29 la sută la pro
ducția netă, 36 la sută la producția 
fizică. 32 la sută la productivitatea 
muncii ; 36 la sută la beneficii ; 
cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei productie-marfă au fost 
reduse cu 11.4 la sută, iar cele ma
teriale cu 12.9 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse zaharoase „Feleacul" Cluj- 
Nanoca.

Locul III : întreprinderea de ulei 
„Muntenia" București.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 

UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Brașov, cu 646 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 15 la sută la pro
ducția fizică și livrările de carne, 
cu 17 la sută la producția si livră
rile de ouă : cheltuielile planificate 
la 1 000 lei productie-marfă au fost 
reduse cu 9 la sută.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Galati.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Băicoi. județul Prahova.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE 

ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de ex

ploatare portuară Constanța- cu 802 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,2 la sută la pro
ducția netă, 3.4 la sută la venituri 
brute. 10 la sută la productivitatea 
muncii. 8.2 la sută la traficul por
tuar ; consumul de combustibil și 
energie electrică a fost redus cu 
16,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de avia
ție utilitară.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI - 

OFICII JUDEȚENE
Locul I: Oficiul județean de tu

rism Alba, cu 262 puncte.
Principalii Indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 1 la sută la pres
tări de servicii pentru populație, 3 
la sută la desfaceri pentru alimen
tație publică și lnoasări medii pe 
un lucrător. 6 la sută la încasări 
valutare, 5 la-sută la numărul de 
tu.riști-zile. ’

Locul II : întreprinderea de tu
rism. hoteluri si restaurante Bucu
rești.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Maramureș.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE ȘI PRESTĂRI 

IN CONSTRUCȚII
Locul I : Exploatarea pentru ad

ministrarea, întreținerea fondului 
de stat, producerea $■ distribuirea 
energiei termice Bacău, cu 891 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 38.8 la sută la în
casări din activitatea de producție 
și prestări de servicii, 8,7 la sută ia 
producția de construcții-montaj. 24 
la sută la volumul lucrărilor de în
treținere. renaratii curente si preș- ■ 
țări în construcții. 31,2 la sută la 
prestări servicii pentru populație ; 
cheltuielile totale planificate la 1 000 
lei producție prestații au fost redu
se cu 11.1 la sută, iar cele mate
riale cu 14,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de con
strucții, reparații si adfninistrare 
locuințe „Foișor" București.

Locul III : Exploatarea pentru 
administrarea. întreținerea fondului 
de stat, producerea și distribuirea 
energiei termice Arad.

(Agerpres)

au prezentat comunicări specialiști 
din București. Arad. Craiova. Iași. 
Cluj-Napoca și din alte centre ale 
tării. Au avut loc și două concerte- 
concurs cu participarea unor soliști 
dintr-un mare număr de județe ale 
tării. precum și un spectacol de 
gală al laureaților. (Al. Muresan).

IALOMIȚA 9 în municipiul 
Slobozia a avut loc un simpozion 
consacrat contribuției juriștilor ia- 
lomițeni la întărirea legalității so
cialiste. a ordinii de drept, simpo
zion intitulat „Tribunalul județean 
Ialomița — preocupări da ieri și 
de astăzi". (Mihai Vișoiu).

SALAJ 9 în organizarea comi
tetului sindicatului, metalurgistii 
de la întreprinderea de țevi din 
Zalău s-au întrecut pe scenă în ca-

rBWPRETUTINOEN
• UN NOU TIP DE 

SCHIMBĂTOR SOLAR 
DE CĂLDURĂ. Firma 
Sorelec din Franța a realizat un 
nou tip de schimbător solar de 
căldură cu ajutorul căruia se 
obține, după caz. apă caldă pen
tru regiunile reci și ană rece 
pentru cele calde. Caracteristica 
sa principală o reprezintă forma, 
și anume o sferă In care se află 
o spirală prin care circulă apa. 
Rețeaua de circulație hidraulică 
este construită dintr-un cauciuc 
sintetic de culoare neagră, foar

te rezistent Ia schimbările de 
mediu și de temperatură. El se 
dilată ziua și se contractă noap
tea. Datorită elasticității sale, nu 
este necesară introducerea de 
antigel in schimbător. în cazul 
funcționării in regiunile reci.

• CATALOGUL 
LACURILOR SUEDEZE, 
institutul de stat pentru meteoro
logie șl hidrologie din Suedia. 
Împreună cu Departamentul pen
tru protecția mediului sint pe 
punctul de a încheia elaborarea 
unui catalog al tuturor lacurilor

drul programului artistic prilejuit 
de tradiționala „Zi a întreprinde
rii". Printre altele, artiștii amatori 
de aici au prezentat piesa „Reve
dere" de Eugen Lovinescu si un 
recital de poezie patriotică intitu
lat „Pentru pacea lumii". (loan Mu
resan).

SUCEAX7A 9 Muzeul etnografic 
Gura Humorului găzduiește expozi
ția de artă plastică a profesorului 
Comeliu Tincu. (Sava Bejinariu).

BUZĂU ® La Casa cărții din mu
nicipiul Buzău a avut Ioc vernisa
jul expoziției de pictură a scriito
rului buzoian Mircea Lerian, lau
reat al Festivalului național „Cîn- 
tarea României" pentru artă plas
tică. (Stellan Chiper).

IAȘI 9 Arhivele statului din Iași 
și-au sărbătorit 150 de ani de ac
tivitate. Cu acest prilej, a avut loc 
o sesiune științifică de comunicări, 
la care și-au adus contribuția ca
dre didactice universitare, cercetă
tori științifici, muzeografi din Iași 
și din alte centre ale tării. (Manole 
Corcaci).

VASLUI O în municipiul reșe
dință de județ a avut loc, în orga
nizarea Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă și a 
Bibliotecii județene, un simpozion 
cu tema „Pacea și umanitatea — 
valori fundamentale ale educației 
prin cultură". (Petru Necula).

TELEORMAN 9 Asociația jude
țeană a juriștilor a organizat. în 
colaborare cu redacția „Revistei de 
drept", o intîlnire cu cititorii din 
municipiul Alexandria. Au partici
pat activiști de partid și de stat, 
juriști, oameni ai muncii. (Stan 
Ștefan).

din tară. Fiecare din cele aproa
pe 50 000 lacuri ale Suediei va fi 
înregistrat, va primi un număr 
de ordine, menționîndu-se, iii 
catalog, date asupra temneratu- 
rii apei, precum și perspectivele 
de folosire a resurselor sale în 
«copuri energetice.

© COMBINĂ GI
GANT. Specialiștii vest-ger- 
mani au realizat o combină de 
mari dimensiuni destinată recol
tării porumbului de pe suprafețe 
întinse și foarte întinse. Funcțio- 
nind pe bază de comenzi elec
tronice, care asigură controlul 
automat al randamentului și ghi
darea. de asemenea, automată a 
direcției, combina recoltează si
multan porumbul plantat pe 8

rinduri. Randamentul pe oră : 
500 chintale, respectiv producția 
medie de pe o suprafață de 
cinci hectare.

• LARINGE ELEC
TRONIC. Persoanele cărora li 
s-a extirpat laringele vor pu
tea comriensa in viitor nier- 
derea coardelor vocale prin 
montarea unei proteze concepute 
Ia Universitatea din Philadel
phia (S.U.A.). De dimensiuni ex
trem de reduse, proteza se fi
xează de cerul gurii și este ac
ționată prin simpla apăsare a 
limbii asupra unui declanșator 
plasat în spatele incisivilor, su
netul reprodus electronic fiind 
imediat amplificat prin interme
diul unul difuzor minuscul. în

opinia realizatorilor, acest veri
tabil laringe electronic întrece 
în performante considerabil apa
ratele actuale, inlăturînd un șir 
de inconveniente.

• ÎNGRĂȘĂMIN
TE CHIMICE DIN REZI
DUURI MENAJERE. Spe
cialiștii din Moscova au realizat 
proiectul unei instalații pentru 
prelucrarea integrală a sedimen
telor din reziduurile industriale 
si menajere. Din reziduuri se 
produc îngrășăminte chimice la 
fața locului. Introducerea insta
lațiilor respective va permite re
ducerea considerabilă a poluării 
mediului înconjurător șl recicla
rea reziduurilor.

\



CAIRO:

Schimb de mesaje 
între președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Hosni Mubarak
CAIRO (Agerpres). — La Cairo a 

avut loc un schimb de mesaie între 
tovarășul Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si Mohammed Hosni Mubarak, 
președintele Republicii Arabe Egipt.

Din partea setului statului român 
au fost transmise președintelui Egip
tului un cald salut prietenesc, cele 
mai bune urări de sănătate si feri
cire personală, precum si noi succese 
ponorului egiptean prieten oe calea 
înfăptuirii aspirațiilor sale de pros
peritate. progres si pace.

în cadrul schimbului de mesaie 
s-a constatat cu satisfacție evoluția 
ne linie mereu ascendentă a conlu
crării româno-egintene ne multiple 
planuri si au fost evidențiate noi 
posibilități si căi pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor româno- 
egintene. in interesul celor două po
noare. al cauzei păcii si înțelegerii 
Internationale.

Cu același nrilei s-a efectuat un

R. P. CHINEZĂ

Vizita delegației de
BEIJING 21 (Agerpres). — To

varășul Wan Li, membru al Secreta
riatului C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a primit luni delegația de 
activiști ai P.C.R., condusă de to
varășul Teodor Coman, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Vîlcea al P.C.R.. care 
efectuează o vizită de prietenie si 
schimb de experiență in R.P. Chineză.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost evocate 
bunele relații de prietenie și colabo
rare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Chinez, 
dintre țările și popoarele noastre, ex- 
primîndu-se dorința comună ca ra
porturile româno-chineze să se am
plifice in continuare, in interesul 
celor două țări și popoare, al cauzei 
socialismului, păcii și colaborării în

Președintele Republicii Guineea Ecuatorială 
l-a primit pe ambasadorul României

MALABO 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Guineea Ecuato
rială. Teodoro Obiang Nguema Mba- 
zogo. l-a primit pe ambasadorul 
României în această tară. Profir Ne
grea.

Președintele guineez a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii

10 milioane de șomeri in țările C.E.E.
BRUXELLES (Agerpres). -r- Sta

tisticile oficiale publicate la sediul 
central al C.E.E. din Bruxelles arată 
că la sfîrșitul acestui an șomajul in 
țările Pieței comune a atins cifra 
record de 10 000 000. .Aceasta repre
zintă 9 la sută din^1 totalul forței 
active din cele zece state membre ale 

larg schimb de păreri cu nrivire la 
unele probleme internaționale actua
le. exnrimîndu-se dorința reciprocă 
de a continua dialogul la nivel înalt 
si conlucrarea dintre cele două state 
ne planul relațiilor internaționale în 
vederea întăririi păcii si colaborării 
între ponoare pentru securitate si 
resnectul independentei naționale.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul primit, președintele Mohammed 
Hosni Mubarak a rugat să se trans
mită președintelui Nicolae Ceaușescu 
cordiale urări de sănătate si fericire 
personală, salutul său de prietenie, 
înalta anreciere pentru griia ne care 
șeful statului român o noartă dez
voltării relațiilor româno-egintene, 
politicii de pace si colaborare în 
lume.

Schimbul de mesaie a fost prile
juit de primirea tovarășului Vasile 
Pungan. consilier al președintelui 
României, de către șeful statului 
egiptean.

activiști ai P.C.R.«
lume. A fost subliniată utilitatea 
schimbului de experiență dintre P.C.R. 
și P.C.C. în probleme ale construc
ției socialiste în cele două țări, con
tribuția pe care vizitele delegațiilor 
de activiști de partid o aduc la apro
fundarea cunoașterii reciproce, a 
prieteniei și colaborării multilate
rale româno-chineze.

La primire a participat Florea 
Dumitrescu, ambasadorul României 
la Beijing.

★
în timpul vizitei în R.P. Chineză, 

delegația de activiști ai P.C.R. a avut 
convorbiri la comitetele provinciale 
Shandong și Jiangsu si comitetele 
municipale Beijing si Shanghai ale 
P.C. Chinez, a vizitat unităti eco
nomice. social-culturale și de învă- 
tămint.

Socialiste România, cele mai calde 
urări de sănătate si fericire persona
lă. de pace si progres poporului ro
mân prieten.

în timpul convorbirii s-a exprimat 
dorința de a dezvolta relațiile poli
tice. economice si culturale între cele 
două țări, sore binele popoarelor lor. 
al păcii si înțelegerii internaționale.

C.E.E. Țările cu cel mai ridicat nivel 
al șomajului sînt Marea Britanie și 
Olanda, unde intr-un singur an nu
mărul celor în căutarea unui loc de 
muncă a crescut cu aproximativ 50 
la sută. Rata șomajului în Marea 
Britanie este cea mai ridicată din 
ultimii 40 de ani.

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 21 

decembrie au avut loc la Moscova 
convorbiri intre tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, și tovarășul N. S. Patolicev, 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S. în cadrul convorbirilor au 
fost examinate probleme ale dezvol
tării în continuare a colaborării eco
nomice și schimburilor comerciale 
româno-sovietice. in spiritul înțelege
rilor convenite între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev.

★
în aceeași zi a fost semnat, la 

Moscova, protocolul privind schimbu
rile de mărfuri si plățile intre Româ
nia și U.R.S.S, pe anul 1982, care 
prevede lărgirea în continuare a li
vrărilor reciproce de mărfuri între 
cele două țări.

Potrivit prevederilor protocolului. 
România va exporta în U.R.S.S., in
tre altele, mașini-unelte pentru pre
lucrarea metalelor, utilaj petrolier, 
utilaje tehnologice pentru industria 
chimică, petrochimică și metalurgică, 
motoare electrice și alte utilaje elec
trotehnice, rulmenți, tractoare si ma
șini agricole, mijloace ale tehnicii 
electronice de calcul, utilaje pentru 
industria textilă, material rulant de 
cale ferată, nave, țevi si laminate

anglia: „Cea mai gravă recesiune economică
din ultimele cinci decenii"

LONDRA 21 (Agerpres). — într-un 
mesaj adresat Partidului Conservator 
al cărui lider este, primul ministru 
al Marii Britanii, Margaret Thatcher, 
a arătat că în perioada de doi ani și 
jumătate care a trecut de la prelua
rea mandatului economia tării a cu
noscut cea mai gravă recesiune din 
ultimele cinci decenii. înregistrin- 
du-se. totodată, și un nivel al șoma
jului fără precedent — 3 milioane 
de persoane aflindu-se în căutare 
de locuri de muncă. , Din această

1 AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

1 ÎNTÎLNIREA JUBILIARA A A- 
■ SOCIAȚIEI DE PRIETENIE JAPO

NIA—ROMANIA, cu ocazia aniver-
' sării a 25 de ani de la reînființarea 

acesteia, a avut loc la Tokio. Au 
luat cuvintul Takeshi Sinmura,

| președintele asociației, Shiro Su
zuki. secretarul general, alti mem-

I bri ai asociației.
I CONVORBIRI LA PHENIAN. La

I Phenian au avut loc convorbiri in
tre delegațiile de partid si guver
namentale ale R.P.D. Coreene si 
R.P. Chineze, conduse de Li Giong

| Ok. membru al Prezidiului Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, premierul Con-

■ siliului Administrativ al R.P.D. Co
reene. si Zhao Ziyang. vicepre-

I ședințe al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P.

I Chineze — informează agenția Chi
na Nouă, Convorbirile s-au refe
rit la relațiile bilaterale, la nro-

Ibleme ale vieții internaționale.
MĂSURĂ A GUVERNULUI 18-

IRAELIAN. Guvernul israelian, în
trunit duminică, a declarat nul sî 
neavenit acordul de cooperare stra
tegică dintre Israel și S.U.A. — se 

din otel, produse chimice, mobilă, 
confecții, tricotaje, încălțăminte si 
alte bunuri de larg consum.

Uniunea Sovietică va exporta în 
România mașini și utilaje de forjă- 
presă, utilaj de ridicat și transportat, 
utilaj minier și electrotehnic, utilaje 
de construcții, diverse utilaje pentru 
industria ușoară și alimentară, utila
je tehnologice pentru industria meta
lurgică și chimică, utilaje navale și 
tehnică aviatică, cocs, minereu de 
fier, feroaliaje, fontă și laminate din 
oțel, gaze naturale, celuloză, azbest, 
diverse produse chimice, bumbac, bu
nuri industriale de larg consum etc.

A fost semnată, de asemenea, con
venția dintre guvernul român si gu
vernul sovietic privind colaborarea 
pentru menținerea nivelului de ex
tracție a materiilor prime feroase în 
întreprinderile miniere din U.R.S.S. 
și a livrării acestora în România în 
cadrul Acordului comercial si de plăti 
pe perioada 1981—1985.

Protocolul și convenția au fost sem
nate, din partea română, de Comei 
Burtică, iar din partea sovietică de 
N. S. Patolicev.

La semnare au fost prezenti Traian 
Dudaș. ambasadorul României în 
U.R.S.S., Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
membrii celor două delegații.

cauză — a arătat premierul — gu
vernul a urmărit. în pofida criticilor 
provenite uneori chiar din propriul 
partid, o politică de austeritate. Pri
mul ministru a apreciat. în context, 
că în actuala conjunctură ..ar fi o 
eroare" pentru partidul și guvernul 
conservator să renunțe la progra
mele si măsurile restrictive cu carac
ter monetar si. de aceea, cabinetul 
pe oare 11 conduce va continua ace
eași politică economică.

arată într-un comunicat al purtăto
rului de cuvînt al guvernului. Ac
țiunea guvernului israelian inter
vine, potrivit aceleiași surse, după 
hotărîrea S.U.A. de a suspenda 
aplicarea acordului de cooperare 
strategică cu Israelul, ca urmare 
a recentei hotăriri israeliene de a 
anexa teritoriul ocupat din zona 
înălțimilor Golan.

LA LUSAKA a fost semnat A- 
cordul privind crearea unei zone co
merciale preferențiale in sudul si 
estul continentului african. Acesta 
este rezultatul a patru ani de ne
gocieri între statele semnatare în 
colaborare cu Comisia Economică 
O.N.U. pentru Africa.

NAUFRAGIU. Cel mal grav ac
cident maritim britanic din ultimii 
34 de ani s-a produs luni, ca urmare 
a unei furtuni foarte puternice din 
Atlantic : 16 persoane și-au pierdut 
viata. Vintul foarte puternic — 127 
kilometri pe oră — și valurile mari, 
de pină la 12 metri înălțime, au 
impiedicat echipajul unui vas de 
salvare să ajungă la o navă de 
pescuit aflată in dificultate, ambele 
scufundindu-se.

Ample acțiuni în sprijinul păcii 
si dezarmării

OLANDA : Opoziție față de 
modernizarea armamentului 
nuclear staționat în Europa 

occidentală
HAGA 21 (Agerpres). — Partidul 

Comunist din Olanda și-a exprimat 
opoziția față de planul Statelor 
Unite ale Americii de a moderniza 
armamentul nuclear staționat in 
Europa occidentală. Poziția P. C. din 
Olanda. a fost exprimată în cadrul 
unei reuniuni a conducerii partidu
lui, care a avut loc la Amsterdam.

Pe de altă parte, grupul socialist 
din Parlamentul olandez a arătat că 
planurile Organizației Atlanticului 
de Nord (N.A.T.O.) de a instala ra
chete in Europa occidentală ame
nință popoarele de pe întreg con
tinentul.

JAPONIA t Campanie împotriva cursei înarmărilor
TOKIO 21 (Agerpres). — Sub 

auspiciile „Asociației pentru difu
zarea filmelor despre Hiroshima", 
la Tokio a fost prezentată pelicula 
„Supraviețuitorii", in care regizorul 
nipon Fumyo Kamey descrie conse
cințele bombardamentului atomic 
asupra orașelor japoneze Hiroshima 
și Nagasaki.

într-o alocuțiune rostită cu acest 
prilej, Tomoko Iwakoshi, președin
tele asociației, a subliniat că princi
pala sarcină a tuturor forțelor pro
gresiste din lume constă în momen
tul de fată în lupta pentru prein- 
timpinarea distrugerii oamenilor In 
focul unui război nuclear. Asociația 
pentru difuzarea filmelor despre 
Hiroshima desfășoară in zeci de 

orașe și localități nipone o susținu
tă campanie de luptă împotriva pe
ricolului unui război nuclear, pen
tru pace și securitate in întreaga 
lume.

Totodată, sub deviza luptei pentru 
pace și progres, la Tokio au în
ceput, duminică, lucrările conferin
ței naționale a 40 de organizații 
studențești din Japonia. La confe
rință iau parte 800 de delegați. în
tr-un apel adresat întregului tine
ret nipon, participanții au relevat 
necesitatea intensificării acțiunilor 
împotriva înarmărilor nucleare. „Nu 
se poate trăi și învăța normal în 
condițiile în care există pericolul 
declanșării unui război nuclear" — 
se subliniază în apelul conferinței.

In Franța a fost Inițiată o 
campanie In vederea stringe- 
ril de semnături pe apelul 
Mișcării pentru pace șl 
dezarmare. In fotografie : ti
neri militanți pentru pace 
string semnături pe străzile 

Parisului

La Atena s-a desfășurat re
cent o mare demonstrație îm
potriva planurilor N.A.T.O. de 
sporire a cheltuielilor militare 
și de instalare a noi rachete 
nucleare in Europa. Fotogra
fia înfățișează un aspect din 

timpul demonstrației

Idei majore, realități fundamentale evidențiate 

în cuvîntarea președintelui Nicolae Ceaușescu

la marea adunare populară din Capitală

Un proces continuu, realizabil prin măsuri succesive:

DE LA ÎNLĂTURAREA RACHETELOR Șl DENUCLEARIZAREA 
EUROPEI LA DEZARMAREA GENERALĂ Șl TOTALĂ

Punînd pe primul plan oprirea amplasării de noi armamente 
nucleare in Europa, reducerea și pină la urmă înlăturarea celor 
existente, nu uităm nici un moment că trebuie să facem totul pentru 
dezarmarea generală, și în primul rînd pentru dezarmarea nucleară 
totală, în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marea adunare 

populară din Capitală conține un amplu și concret PROGRAM DE ACȚIU
NE In vederea soluționării radicale a problemelor pe care le ridică în 

1 mod acut cursa înarmărilor. Acest program pornește de la sarcina cea 
' mai urgentă a momentului de față — oprirea amplasării de noi rachete, 

reducerea și înlăturarea celor exisțente — dar nu se limitează la aceasta. 
In viziunea președintelui României, realizarea acestui obiectiv poate și 
trebuie să deschidă calea reducerii și lichidării armelor nucleare, a ori
căror armamente de exterminare in masă in Europa și, ulterior, pe plan 
mondial, a înfăptuirii dezarmării generale și complete.

Astfel. PRINCIPALELE CARAC
TERISTICI ale acestui program, ca 
dealtfel ale tuturor documentelor 
care definesc poziția României în do
meniul dezarmării, elaborate din 
inițiativa și potrivit concepției 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
prezentate la O.N.U. șl în forurile de 
negociere, sînt următoarele :

• programul situează pe primul • 
plan problemele de cea mai stringen
tă necesitate și urgentă — în cazul 
de fată OPRIREA AMPLASĂRII DE 
NOI RACHETE NUCLEARE IN EU
ROPA și ÎNLĂTURAREA CELOR 
EXISTENTE. RENUNȚAREA LA 
PRODUCEREA BOMBEI CU NEU
TRONI ;

• acordă o prioritate absolută ar
mamentului nuclear de toate tipurile, 
avîndu-se în vedere faptul că armele 
atomice, prin uriașa lor capacitate de 
ucidere și distrugere, reprezintă cea 
mai mare primejdie pentru omenire, 
precum și faptul că ele constituie 
principalul instrument al politicii de 
forță și de amenințare cu forța, un 
factor esențial de încordare a relații
lor internaționale ;

• vizează toate laturile dezarmă
rii, adică lichidarea atît a armamen

I. EUROPA - FĂRĂ ARME RACHETO-NUCLEARE !

Cerința dezarmării nucleare se 
pune cu cea mai mare acuitate în 
Europa, unde s-au acumulat cele mai 
mari arsenale de arme nucleare și 
care este vizată de proiectele de am
plasare și dezvoltare a noi tipuri de 
arme nucleare, inclusiv bomba cu 
neutroni — toate acestea făcînd ca — 

telor nucleare, cit și a celor conven
ționale — pe plan atît european și 
regional, cît și pe plan mondial ;

© ținînd in mod realist seama de 
condițiile și posibilitățile existente, 
concepe dezarmarea ca un proces 
complex, continuu, de perspectivă, 
realizabil succesiv, pe etape, treaptă 
cu treaptă, în care diferitele MA
SURI PARȚIALE, colaterale, cu 
caracter tranzitoriu converg toate 
spre OBIECTIVUL FINAL : dezar
marea generală și completă ;

• conferă măsurilor preconizate 
eficientă, în sensul că fiecare repre
zintă o măsură reală și efectivă de 
stăvilire a cursei înarmărilor, de di
minuare a arsenalelor și a bugetelor 
militare :
• urmărește ca fiecare nas realizat 

In direcția dezarmării să nu se reali
zeze in detrimentul vreunui stat, să 
nu diminueze securitatea statelor și 
cea mondială, să se asigure echilibrul 
militar necesar nu in sus, prin spo
rirea armamentelor, ci în jos, prin 
diminuarea lor continuă ;
• implică răspunderea tuturor sta

telor, nucleare și nenucleare, acțiu
nea hotărîtoare a forțelor înaintate, 
a tuturor popoarelor.

așa cum s-a exprimat plastic tovară
șul Nicolae Ceaușescu — pe cerul 
Europei să se adune norii negri ai 
unei furtuni catastrofale. în aceste 
condiții, realizarea unei Europe fără 
arme nucleare de orice fel. conside
rată ca o sarcină primordială, este 
concepută in cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu pe etape, după 
cum urmează :

— încă pe timpul tratativelor, care 
se desfășoară la Geneva intre 
U.R.S.S, și S.U.A., să se convină re
nunțarea pe durata acestora la apli
carea hotărîrii N.A.T.O. privind am
plasarea in Europa de noi rachete 
cu rază medie de acțiune și la dez
voltarea celor existente de ambele 
părți, și ca U.R.S.S. — așa cum s-a 
declarat de partea sovietică — să re
ducă in mod unilateral o anumită 
parte a armamentelor sale nucleare 
cu rază medie de acțiune aflate in 
partea europeană a teritoriului său.

— Negocierile să continue astfel ca 
ele să se închei? cu un acord care să 
ducă la reducerea la nivelul cel mai 
scăzut a armamentelor nucleare.

— După realizarea acordului de re
ducere, să se acționeze în continuare 
pentru lichidarea completă a rache
telor cu rază medie, a armelor tac
tice (categorie de arme cu încărcă
tură nucleară și o capacitate de dis
trugere ridicată, folosibile în zona de 
operații militare), a oricăror arma
mente nucleare.

După cum se vede. România se 
pronunță pentru o soluție radicală în 
ce privește denuclearizarea Europei, 
în legătură cu aceasta, s-a vorbit 
mult despre „opțiunea zero", înțele- 
gindu-se prin aceasta renunțarea, de 
o parte și de alta, la rachetele cu 
rază medie de acțiune — ceea ce, 
evident, ar însemna doar o soluțio
nare parțială * problemei armamen
tului nuclear.

— întrucît toate popoarele conti
nentului, fără excepție, sint direct vi
zate de armamentul nuclear. România 
consideră firesc și necesar ca toate 
statele continentului să participe, tn- 
tr-o formă sau alta, la tratative ; nu
mai printr-o acțiune comună se poate 
ajunge la transformarea Europei în
tr-un continent liber de arma nu
cleară, o Europă unită prin interesele 
de pace și colaborare ale tuturor na
țiunilor ei.

II. DENUCLEARIZAREA REGIONALĂ

Pe linia măsurilor vizînd oprirea 
cursei înarmărilor. România consi
deră ca fiind de o însemnătate deo
sebită crearea unor ZONE DE PACE 
ȘI COOPERARE INTERNAȚIO
NALA, LIBERE DE ARME NU
CLEARE ÎN EUROPA, în cadrul sau 
ca uri prim pas în direcția denuclea- 
rizării generale a întregului conti-

III. DEZARMAREA NUCLEARA PE PLAN MONDIAL

Acționînd ferm pentru realizarea 
unei Europe fără arme racheto-nu- 
cleare, România concepe acest obiec
tiv in perspectiva largă a dezarmării 
nucleare pe plan mondial în acest 
scop. România preconizează, de ase
menea, să se acționeze gradual, prin 
măsuri succesive, ca:

— mai întîi, asumarea de către 
statele nucleare a angajamentului de 
a nu folosi armele nucleare împo
triva statelor nenucleare ;

— încetarea perfecționării armelor 
nucleare, oprirea producției de arma-

IV. REDUCEREA ARMAMENTULUI CLASIC Șl DEZANGAJAREA

MILITARĂ IN EUROPA

în discuțiile care au loc pe plan 
Internațional, se susține uneori că, 
insistîndu-se asupra lichidării arme
lor nucleare in Europa, se ignoră 
pericolul pe care-1 reprezintă armele 
convenționale („clasice"), care și ele 
se perfecționează continuu și se acu
mulează in cantități tot mal mari, 
în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se subliniază că România, 
pronunțîndu-se ferm pentru elimina
rea armelor nucleare, subliniază 
totodată necesitatea de a se trece la 
reducerea armamentului clasic, a tu
turor tipurilor de arme.

Acționînd pentru încheierea cu 
rezultate pozitive a reuniunii de la 
Madrid, tara noastră militează. în 
acest cadru, pentru convocarea unei 
conferințe de dezarmare și încredere 
In Europa. Potrivit propunerilor pre
zentate de tara noastră, această con
ferință ar urma să examineze și să 
negocieze măsuri care vor trebui 
adoptate In mod treptat și echilibrat, 
începînd cu măsuri de creștere a în
crederii și stabilității, de dezanga
jare militară și dezarmare.

Se știe că în domeniul DEZANGA
JĂRII ȘI DEZARMĂRII ÎN EURO
PA România preconizează :

— reducerea treptată a trupelor 
șl armamentelor amplasate pe teri
torii străine, pînă la retragerea tu
turor trupelor străine în limitele 

nent. Țara noastră a sprijinit activ 
propunerile de creare a unor aseme
nea zone in Europa centrală, de 
nord, adriatică și mediterană. Cu 
deosebită consecventă a acționat 
România pentru crearea în regiunea 
geografică unde este situată — Bal
canii — a unei zone a colaborării 
pașnice, fără armament nuclear.

ment nuclear ; — după care să se 
treacă la reducerea treptată a stocu
rilor de arme nucleare și a mijloace
lor de transport la țintă pînă la li
chidarea lor completă ; — și. în final, 
încheierea unui acord de interzicere 
totală a armelor nucleare.

Totodată, România propune înce
tarea producției, eliminarea din do
tarea forțelor militare, interzicerea 
folosirii și scoaterea în afara legii a 
armelor chimice, biologice, ecologice, 
radiologice și a oricăror arme de ex
terminare in masă.

frontierelor lor naționale și desfiin
țarea bazelor militare pe teritorii 
străine ;

— concomitent cu aceasta, reduce
rea trupelor naționale ale tuturor ță
rilor semnatare ale Actului final de 
la Helsinki ;

— stabilirea unor zone de securita
te, demilitarizate ; renunțarea la ma
nevrele militare. în special multina
ționale. și la orice demonstrații de 
forță ;

— încheierea unui pact european 
de nerecurgere Ia forță și la ame
nințarea cu forța.

Așa cum s-a afirmat și în cuvtn- 
tare. România se pronunță consec
vent pentru desființarea concomiten
tă a celor două blocuri militare — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia 
— ceea ce ar reduce riscul unei con

Desigur, problemele legate de înfăptuirea dezarmării nu sint deloc 
ușoare ; este insă evident că orice progrese in soluționarea lor, depășirea 
cu succes a fiecărei etape și trecerea la o alta superioară ar avea o 
însemnătate covirșitoare, promovind increderea și destinderea, netezind 
drumul spre noi înfăptuiri, care să conveargă spre înfăptuirea acelui ideal 
spre care tinde întreaga omenire și de care depind existenta și viitorui 
ei : O LUME FĂRĂ ARME SI FĂRĂ RĂZBOAIE, A PĂCII Șl COLABORĂRII 
RODNICE INTRE TOATE NAȚIUNILE. Este țelul nobil spre care tinde în
treaga activitate a României, a președintelui ei, in domeniul dezarmării.

Ion FINTÎNARU

fruntări militare, ar stimula puter
nic cursul destinderii și Înfăptuirea 
dezarmării.

V. DEZARMAREA GENERALĂ 

Șl COMPLETĂ

Este un fapt că de-a lungul mul
tor ani, negocierile de dezarmare 
s-au axat indeosebi pe măsuri par
țiale, colaterale, neglijindu-se obiec
tivul fundamental al dezarmării ge
nerale. Practic, problema dezarmării 
generale nu a mai fost abordată în 
Comitetul de dezarmare de la Ge
neva din 1965, in pofida insistențe
lor unor țări membre.

în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se reafirmă poziția con
secventă a României, potrivit căreia, 
acordindu-se prioritate dezarmării 
nucleare, se impune, totodată, să se 
acționeze pentru reducerea treptată 
a inarmărilor pe glob și înfăptuirea 
DEZARMĂRII GENERALE ȘI COM
PLETE.

Și în acest domeniu, țara noastră 
preconizează să se înainteze pas cu 
pas. de la simplu la complex, ajun- 
gîndu-se la măsuri radicale. Astfel, 
se propune :

— Înghețarea cheltuielilor militare 
la nivelul anului 1981 și trecerea, in 
următorii ani. la reducerea lor cu 
cel puțin 10 la sută și folosifea su
melor economisite pentru dezvolta
rea economico-socială a fiecărei târî, 
pentru lichidarea subdezvoltării ;

— reducerea succesivă a efective
lor militare și a armamentelor tutu
ror statelor :

— negocierea și încheierea unui 
TRATAT DE DEZARMARE GENE
RALA ȘI COMPLETA, în baza că
ruia să se ajungă la încetarea pro
ducției oricăror arme de distrugere 
in masă, eliminarea lor din dotarea 
forțelor armate, interzicerea folosirii 
și scoaterea lor în afara legii. An
samblul de măsuri vizînd oprirea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării trebuie să se facă sub 
un control internațional corespun
zător.

BELGIA: Programul 
noului guvern — 

aprobat de Camera Deputaților
BRUXELLES 21 (Agerpres). — 

Luni s-au încheiat dezbaterile par
lamentare pe marginea programului 
noului guvern al Belgiei, format din 
reprezentanți ai partidelor social- 
creștin flamand șl valon și liberal, 
condus de primul ministru Wilfried 
Martens. Programul a fost adoptat 
cu 114 voturi contra 89.

După cum relevă agenția Reuter, 
programul reprezintă rezultatul unul 
acord intervenit intre formațiunile 
politice menționate cu privire la o 
serie de măsuri urgente destinate 
redresării economice a tării si redu
cerii șomajului, flagel a cărui rată 
a depășit zece la sută din totalul 
forței de muncă a Belgiei. Deputății 
socialiști au votat împotriva acestui 
program, care prevede. între altele, 
reducerea impozitelor aplicate in
dustriei in vederea stimulării pro
ducției. restricții asupra creșterii sa
lariilor și reducerea drastică a chel
tuielilor publice.

Primul ministru a declarat că va 
solicita parlamentului prerogative 
speciale, pentru o perioadă de 12 
luni, care să-1 permită să adopte mă
suri urgente (fără a mai fi trecute 
prin parlament) în vederea soluțio
nării problemelor grave cu care este 
confruntată in prezent Belgia.

După votul în Camera Deputatilor. 
programul guvernamental va fi su
pus dezbaterii în Senat.

Complot eșuat în Dominica
ROSEAU (Agerpres). — în Repu

blica Dominica a avut loc sîmbătă o 
încercare de lovitură de stat — a 
anunțat postul de radio din capitala 
țării, Roseau, reluat de France Pres- 
se. Un grup de 60 de persoane înar
mate, condus de fostul comandant al 
forțelor armate. Frederick Newton, a 
atacat închisoarea din Roseau, inten- 
ționind să elibereze mai mulți deținuți, 
între care se afla șl fostul premier 
Patrick John, care urmează să fie 
judecat în luna ianuarie anul viitor, 
fiind acuzat de tentativă de lovitură 
împotriva actualului guvern condus 
de primul ministru Maria Eugenia 
Charles.

Atacul a fost respins de forțele 
polițienești.

în urma tentativei de lovi
tură. in Dominica a fost decretată 
stare de urgentă, iar 90 persoane im
plicate in această acțiune au fost 
arestate. Printre persoanele arestate 
se află fostul comandant-șef al forțe
lor armate ale acestei insule. Fre
derick Newton, și adjunctul său. 
Ashton Benjamin, acuzați de a fi 
condus complotul.

Postul de radio din Roseau a 
anunțat, că. in urma intervenției 
forțelor de ordine, calmul a revenit 
pe ansamblul teritoriului insulei.
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