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Cu privire la vizita delegației 
de partid și guvernamentale 

a R.P. Romine în Uniunea Sovietică
La invitația Comitetului Central al 

Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice și a Consiliului de Miniștri al 
U.RS.S-, delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Romîne, 
în frunte cu primul secretar al C. C. al

Partidului Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tovarășul Gheorghe* 
Gheorghiu-Dej, va sosi în vizită în Uni
unea Sovietică la sfîrșitul lunii iulie a.c.

Consfătuirea cu participanții la concursul pe țară 
„pentru pîinea de cea mai bună calitate"

Sîmbătă a avut loc la Consiliul de Miniștri a consfătuire, organizată de C.C. al P.M.R. și Consiliul de Miniștri, cu prilejul încheierii concursului pe țară „Pentru pîinea de cea mai bună calitate'".La lucrările consfătuirii au participat tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Nico- 
lae Ceaușescu, Alexandru Dră- 
ghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Dumitru Coliu, Mihai Dalea, 
Janoș Fazekaș, ministrul In. duștriei Alimentare. Gogu Ra
dulescu, ministrul Comerțului 
Isac Martin, președintele Consiliului Central al Sindicatelor. Virgil Trofin, prim-secre- tar al C.C. al U.T.M., conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, vicepreședinți ai sfaturilor populare regionale, specialiști în industria panificației.Primit cu vii aplauze, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Miniștri a i rostit cuvîntul de deschidere a consfătuirii.Raportul juriului concursului „Pentru pîinea de cea mai bună calitate" a fost prezentat de tov. Victor Ionescu, adjunct al Ministrului Comerțului.In aplauzele puternice ale participanților la consfătuire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.R.. a dat citire scrisorii Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn către participan. ții la concursul pe țară pentru pîinea de cea mai bună calitate, către toți muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii din industria de panificație și morărit.Textili scrisorii a fost subliniat în repetate rînduri prin vii aplauze de participanții la consfătuire.în pauza care a urmat conducătorii de partid și de stat au vizitat expoziția de pro.d,țișe de panificație realizate , de participanții la concurs.Au luat apoi cuvîntul, dintre participanții la concurs, tovarășii Iosif Micălăceanu, șef de echipă (Arad), Vasile 
Gavrilescu, șef de echipă, (Iași), Dumitru Zidaru, maistru brutar, (Eucurești), gospodina Maria Mocanu (regiunea (Brașov), Iacob Soroceanu, modelator, (Ploiești), Lidia 
Moțoc, inginer la Institutul de cercetări alimentare ; Aurel 
Gaciu, maistru brutar (Turda), 
Andrei Tamași, maistru brutar, (Brașov). Au mai luat cuvîntul Constantin Petcu. vicepreședinte al Sfatului Popular al Capitalei, Constantin Tudor, președintele Comitetului Central al Uniunii sindicatelor din instituțiile administrative de stat și sfaturile populare, și 
Janoș Fazekaș, ministrul Industriei Alimentare.i în încheierea consfătuirii, ! ’ntîmpinat cu vii aplauze, a i luat cuvîntul tovarășul Gheor- 

' ghe Apostol, membru al Biroului Politic al C. C. al: P.M.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.S-a dat apoi citire unei scri-
(Continuare în pag. a l-a)

Vizitînd expoziția de produse de panificație realizate ae participanții la concurs.

SCRISOAREA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC RIIMÎN

Către participanții la concursul pe țară „pentru piinea 
de cea mai bună calitate"

Către toți muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii 
din industria de panificație și morăritDragi tovarăși,Din inițiativa Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, timp de 8 săp- tămîni, s-a desfășurat în Capitala patriei noastre concurs pe țară „pentru pîinea de cea mai bună calitate". Concursul a avut drept scop principal găsirea căilor și mijloacelor celor mai potrivite, folosind experiența bogată a muncitorilor noștri brutari, pentru îmbunătățirea calității pîinii și îmbogățirea sortimentelor de panificație.Organizarea acestei întreceri este expresia grijii pe care partidul și guvernul o poartă îmbunătățirii deservirii populației, ridicării continue a nivelului de trai al celor ce muncesc. Ea face parte din ansamblul de măsuri luate pentru ridicarea calității produselor - sarcină de cea mai mare importanță pusă de al III-lea Congres al partidului. La Congres s-a subliniat ’ necesitatea de a se asigura consumatorilor nu numai o abundență de mărfuri, . ci și produse de o mai bună calitate, potrivit gusturilor și exigențelor sporite ale acestora. Cu atît mai importantă este această sarcină pentru industria de panificație care trebuie să asigure unul din alimentele de bază ale populației — pîinea.La concurs au luat parte un mare număr de muncitori și maiștri brutari, dintre cei mai pricepuți din toate regiunile țării, precum și gospodine cunoscute prin priceperea de a face pîine bună. Desfășurînd o largă activitate de experimentare și aplicare a unor noi procedee tehnologice de fabricare a pîinii și rea- lizînd noi sortimente de produse, participanții la concurs au transformat această întrecere într-o înaltă școală de răspîndire a experienței înaintate aducînd, totodată, o contribuție de Seamă la ridicarea calității pîinii.Pentru hărnicia, priceperea, inițiativa manifestată, pentru rezultatele bune obținute, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn adresează cele mai, calde mulțumiri tuturor celor care, au luat parte la concurs.Concursul a fost îmbrățișat cu căldură și urmărit' cu profund interes de oamenii muncii. Consumatorii au participat 

activ și într-un mare număr la aprecierea rezultatelor concursului, făcând observații și propuneri prețioase. Aceasta constituie o dovadă a importanței ce o are atragerea largă a masei consumatorilor la activitatea de îmbunătățire a calității pîinii.Concursul a dezvăluit neajunsurile și lipsurile care există în domeniul calității pîinii și a adus o contribuție de preț la stabilirea măsurilor ce urmează a se lua pentru ridicarea activității industriei de panificație la nivelul cerut de exigențele sporite ale populației.Principalul învățămînt al concursului îl constituie concluzia că industria noastră de panificație poate produce constant și în întreaga țară pîine de calitate bună, că ea are deplina posibilitate de a realiza într-un timp scurt o cotitură în îmbunătățirea calității pîinii și lărgirea sortimentelor.Lucrînd cu utilaje de nivel .tehnic existent în țară, cu materie primă* de aceeași calitate cu cea folosită în mod cftetț IuctătorîitbrUtari parti* cipanți la concurs au produs constant pîine cu gust și a- romă îmbunătățite, cu aspect plăcut, bine coaptă care s-a bucurat de prețuirea publicului consumator. Indicii de calitate realizați în timpul concursului sînt cu 15—20 la sută mai mari față de indicii medii calitativi realizați în producția curentă înainte de concurs.Rezultatele bune obținute se datoresc în special faptului că participanții sînt lucrători de înaltă calificare, oameni ce-și iubesc meseria și care, cu pasiune, au îndeplinit sarcinile ce le-au fost puse în față de către conducerea partidului. în timpul ' concursului s-au elaborat rețete și procedee tehnologice îmbunătățite, în func. ție de calitatea făinii și condițiile de producție, s-au stabilit consumuri corespunzătoare de materii prime și timp normal de lucru, s-a respectat riguros disciplina tehnologică în procesul de producție.Un aport prețios au adus în concurs gospodinele care au făcut pîine de bună calitate și au îmbogățit gama produselor de panificație cu 

noi sortimente apreciate atît de muncitorii brutari cit și de consumatori. Sute de mii de gospodine din orașele și satele țării, realizează cu mijloacele cele mai simple pîine de bună calitate. Este neîndoielnic că industria noastră de panificație, cu mijloacele de care dispune, poate obține rezultate mult mai bune.Concursul a arătat că adevăratele cauze ale menținerii calității pîinii în multe locuri la nivel necorespunzător cerințelor crescute ale populației trebuie căutate nu atît în nivelul actual al tehnicii din industria noastră de panificație, nu în calitatea materiilor prime, cît, în primul rînd, în faptul că organele de stat centrale și locale nu s-au preocupat cu grijă și atenție de acest domeniu important de activitate, nu au luat la timp măsurile organizatorice și economice necesare pentru lichidarea rămînerii lui în urmă, pentru înlăturarea tuturor deficiențelor care împiedică producerea în mod constant și în toată țara a unei pîini de bună calitate.Mffifef^fuîî4i1ndUsttidî Alimentare nu a pus în centrul atenției sale problema calității pîinii, nu a acordat sfaturilor populare asistența tehnică și nu a asigurat ajutorul și îndrumarea necesară în organizarea și conducerea întreprinderilor de panificație.în elaborarea rețetelor și normativelor tehnice, inginerii și tehnicienii n-au consultat lucrătorii brutari cu experiență îndelungată, n-au ținut seama de necesitatea îmbunătățirii continue a produselor- de panificație din care cauză rețetele și normativele conțin o- misiuni și greșeli care au făcut ca în multe locuri pîinea să nu corespundă exigenței mereu crescînde a populației.Concursul a arătat ce însemnătate mare are practica, experiența în producție pentru obținerea unei pîini de bună calitate. Inginerii și tehnicienii participanți la concurs au relevat ei înșiși că au avut foarte multe de învățat din experiența bogată a muncitorilor brutari.Efecte negative pentru calitatea producției a avut încălcarea disciplinei tehnologice a producției de către unii lucrători brutari. Chiar în 

timpul concursului unele e- chipe, nerespectînd întocmai cerințele procesului de producție, au înregistrat variații de calitate foarte mari.Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, orășenești și raionale au îndeplinit slab sarcinile pe care le-au avut în conducerea întreprinderilor de panificație, n-au analizat sistematic activitatea acestora, n-au apelat la sprijinul pe care-1 puteau primi din partea muncitorilor brutari în îmbunătățirea calității pîinii.Sistemul de salarizare în vigoare în ramura panificației nu încurajează în suficientă măsură preocuparea muncitorilor brutari pentru o calitate mai bună a pîinii. Salarizarea în acord care se aplică în cea mai mare parte a unităților de panificație, îndrep- tînd atenția spre depășirea cantitativă a producției, nu a- sigură îndeajuns cointeresarea materială a lucrătorilor pentru obținerea unei calități cît mai bung a pîinii.Nivelul salariilor în industria de panificație nu oglindește importanța acestei, ramuri ; ponderea premiilor pentru edilitatea pîinii în. câștigul total al muncitorilor brutari este, necorespunzătoare.Comitetul de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii n-a acordat atenția cuvenită problemei stimulării cu ajutorul sistemului de salarizare a interesului pentru calitatea mai bună a pîinii și n-a sprijinit în suficientă măsură sfaturile populare în alegerea formei de salarizare mai potrivită în acest scop.In centrul atenției Comitetului de Stat pentru Valorificarea Produselor Agricole nu a stat preocuparea sistematică pentru a obține în mod constant făinuri de bună calitate. El nu a mobilizat partea cea mai calificată a lucrătorilor pentru perfecționarea proceselor tehnologice, nu a luat măsurile necesare privind respectarea întocmai a extracțiilor legale de făină din grîu și a celorlalte măsuri care asigură făinei proprietăți de panificație superioare. Astfel, cu toate că țara noastră dispune de grîu de bună calitate, nu a fost întotdeauna și peste tot asigurată făina de calitate corespunzătoare pentru fabricarea pîinii.La calitatea slabă a produselor de panificație a contribuit și actuala metodologie de planificarea prețului de cost și a beneficiilor în întreprinderile de morărit și panificație. Stabilirea unor sarcini de reducere a prețului de cost și de beneficii care adeseori nu au ținut seama de condițiile concrete ale acestor întreprinderi, de faptul că rețetele și procesele de fabricație prevăd consumuri specifice obligatorii de materii prime șj materiale a influențat negativ calitatea produselor.Tovarăși,Pe baza analizei rezultatelor concursului și a situației din industria de panificație, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn consideră că pentru ridicarea activității în acest sector important al economiei naționale la nivelul cerințelor și exigențelor sporite pe care le manifestă astăzi populația țării este necesar să fie luate de îndată următoarele măsuri :1. Pentru a pune la dispoziția consumatorilor pîine de bună calitate. Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Comerțului și sfaturile populare, vor lua măsuri să introducă în unitățile de panificație noile rețete și procedee tehnologice pe baza cărora s-a obținut cea mai bună piine în perioada concursului, precum și noile sortimente omologate, ținînd cont de tradițiile și specificul local.Ministerul Industriei Alimentare și sfaturile populare vor trebui să asigure un control sistematic și riguros cu privire la calitatea pîinii.2. Rezultatele concursului trebuie să constituie un îndemn pentru toți muncitorii din în-
(Contintw* H pag. a l-a]
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Prima „amintire" din Bucu rești. :*r »/ î «vb

Foto ; V. RANGĂ
rp 5'41;

; 'V' 1'6* i i it;.Tineri din întreaga țară
. .oaspeți ai Capitalei

Elevi 
în drumeție

De pe
Tîrnave

AAureșz și Olta Gara de Nord, sîmbătă la prînz, așteptînd trenul special cu care soseau aproape o mie de tineri excursioniști din regiunea Mureș- Autonomă Maghiară, mă gîn- deam ce să-i întreb mai în- tîi. Desigur, mi-am zis, să-i întreb dacă au mai văzut sau hit Bucureștiul. • -Locomotiva nici n-a opi-it bine și peronul e arhiplin. Curiozitatea, dorința de-a vedea Capitala patriei își spun cuvîntul de la bun început. O avalanșă multicoloră inundă gara, spre ieșiri. Multicoloră, din cauza costumelor specifice portului de pe Mureș și Tîrnave, de la Reghin sau de la Ciuc. Sînt foarte mulți tineri țărani muncitori romîni, maghiari și germani, din gospodării colective și de stat, alături de tineri muncitori din întreprinderile regiunii, funcționari, elevi, studenți. Printre ei, și oameni mai în vîrstă, unii aproape cu întreaga familie.Frumusețile Capitalei i-au invitat pe toți. Iată, acum, ca o adevărată gazdă primitoare, orașul îi întîmpină cu căldu-, ră, cu brațele bulevardelor deschise.Cum oaspeții nu au timp de pierdut și cu atît mai puțin rezerve de răbdare, mă grăbesc să întreb :— Ați mai văzut Bucureștii?Am în față o fetișcană de 16 ani, cu cozile lungi. împletite, rumenă și frumoasă, desprinsă parcă din baladele și idilele lui Coșbuc. Se uită la cei din jur surprinsă de întrebare. Se înroșește mai tare și văd că ezită între „da“ și „nu”. Pînă la urmă se hotărăște :— Nu. Adică... l-am văzut la film.Mi-am dat seama imediat că întrebarea nu e tocmai potrivită. Cred că de la școlari în sus și pînă la bunicii lor, în orice colț al țării ai întreba, omul ar rămîne puțin în cumpănă. Cinematograful, ziarele, revistele, cărțile poștile ilustrate le arată aproape zilnic tuturor imagini din întreaga țară și, mereu mai bogate, mai noi, din minunata noastră Capitală. Așa că tinerii și vîrstnicii sosiți pentru prima dată în București vin într-un oraș care le este nu numai drag dar și oarecum cunoscut.Nu m-am mirat deci cînd tînăra colectivistă de 16 ani din comuna Lunca, raionul Reghin, pe numele ei Floarea Polircă, a ezitat înainte de-a-mi răspunde. Apoi și-a continuat gîndul:— Am văzut Bucureștiul în film și-apoi am dorit și mai mult să-l văd cu ochii mei, de-aproape. Și iată...Fata e nerăbdătoare. Cineva de lingă ea, un țăran colectivist din Lunca, adaugă :— Mîndru, zău, orașul, că de-aia îi Capitala republicii.. Noi am văzut fata că-i har
Pentru oțelârii

Tinerii din orașul 
Hunedoara au colec
tai și trimis oțelăriilor 
în primul semestru al 
acestui an 12.300 de 
tone fier vechi. Ast
fel, angajamentul pe 
primele șase luni a 
fost depășit cu 1.840

de tone. Sarcina asu
mată de organizațiile 
U.T.M. din oraș de a 
colecta în acest an 
22.919 tone fier vechi 
va fi îndeplinită înain
te de termen.

In această aefiune 
un aport deosebit l-au

nică, și-am zis s-o aducem și pe ea să vadă Capitala. Ce zici, Floareo. meriți ? Floarea se uită la cei care ies în fața gării, e nerăbdătoare. Consăteanul ei insă, liniștit, îmi face cu ochiul: . ... *— Harnică fată. E din brigadă a doua. Fruntași la seceriș. Au strîns , ășțișț *£tîtea spice, că dacă le-dm-'fi*m^mit după*;tren ajungeam cu'ele la Buctireșf-îj''dă-n poveste; Scrie-' țf-o lă ziăh că-i și utemistă și nu nî-i rușine cu eă nici în Capitală. Ce zici Floareo ?Dar fata se pierde în șuvoi, mai ales cînd aude. că-i. vorba „s-o scriem la ziar".Lingă autocarele gata de drum ale O.N.T.-ului, un om mai în vîrstă își trăgea de mînecă flăcăiașul :— Suie-te, Imre dragă, să nu rămînem jos ! Că doară tot aici ne întoarcem și-i vedea atunci.Băiatul colectivistului Palko Imre. din Someșul-Mic, raionul Odorhei, nu-și mâi putea lua privirile de la blocurile din fața Gării de Nord. De la geamul mașinii, instalat comod în fotoliu, lîngă tatăl său, mai privea absorbit. La 17 ani, impresiile au puterea magnetului. Mai ales cînd acest, magnet are forma unei potcoave uriașe, cum e complexul din jurul Palatului CiF.R. Imre-baci, după ce s-a convins că nu mai rămîne de mașină, ca nu cumva să nu poată vedea tot orașul, liniștit, gospodărește, zice băiatului și celor două Hone (Deak și Mathe) și celor două Erji (Mathe și Simo), consătene de-ale lor :— No, uitați-vă bine, că de-aicea începe Capitala.Și după ce spuse asta, se simțea mîndru ca un ghid care-ar fi dat o mie de detalii interesante despre peisajul din fața lui.Tinerii erau și ei îneîntațî. De-alături, Demeter Iosif, lăcătuș la I.R.A. 2, Tîrgu-Mureș, stînd lîngă alți colegi de u- zină, exclamă.— No, fraților, am ajuns. Că mîndră mai este Capitala patriei noastre !
★Cineva începe să murmure „în Bucureștiul iubit11...După cîteva ore de plimbare cu autobuzul prin cele mai importante și pitorești locuri ale orașului, oaspeții au poposit la Muzeul de Istorie a Partidului Muncitoresc Romîn. Tocmai fiindcă în zorii zilei vizitaseră Doftana, temnița crîncenă, transformată în universitate revoluționară de neînfricații fii ai poporului nostru, luptătorii comuniști, tinerii priveau cu și mai mare atenție documentele, semnele grăitoare, filele glorioase din istoria patriei socialiste. Imaginile, datele sugestiv expuse în legătură cu îndeplinirea Directivelor Congresului al III- lea al P.M.R.. le vorbeau a-
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adus organizafiile de 
bază U.T.M. de la 
transporturi, furnale 
1—4, ofelăria Simens 
Marfin nr. II, Lamino
rul Bluming, de la 
I. M Teliuc și Uzina 
„Victoria" Călan.
ANGHEL RADU

LESCU 

&
apitala i-a întâm
pinat cu una din 
aceste splendide 
dimineți bucureș- 
tene de care tu-; 
riștii străini plea

că îndrăgostiți: soarele de 
vară (apărut parcă anume 
pentru fotografi) le-a luminat, 
fețele puțin obosite de drum, 
trezindu-i de-a binelea, Șaz£, 
dele 43 de profesori dîrP 
București, . reprezențap.tletmr 
Ministerului f iivățămintiiliii ;*i 
Culturii,.'activișii ăVComii^i^ 
l^Arp^esfi-O.T^: pî'imii’ jâșa Clim se cUfiife, iar 
șoferii: mașinilor .găra'i'ă . .ini 
piața gării de Nord i-au con
dus spre odihnă. Totul era 
minuțios pregătit : dormitoa
rele, masa, itinerariul, auto
carele pentru după amiază, 
ghizii, însoțitorii, etc. etc.

De ce atîtea pregătiri ? De 
ce atîta lume ? *1

Oaspeți de peste hotare ?. 
Nu. Elena Mihoc, de fel din 
Oaș, elevă în comuna Certeza, 
Ion Drăguș de pe Iza Mara
mureșului, Constantin Vlad 
din Sighet, Rodica Trif din 
Baia Sprie, împreună cu alte 
zeci: și sute de elevi din Ba
nat, Suceava, Bacău, din sate 
și orașe, din cătune și reșe
dințe de regiuni au venit să 
viziteze, timp de 4 zile, Capi
tala, . In 95 de ■ minute, ieri 
dimineață au poposit pe pe
ronul Gării de Nord 1600 de 
elevi!

Porniți din cele mai dife
rite- locuri) -tinerii ®Sa&Wrâo- 
riiști s-au întîlnit cu Capitala 
emoționați de parcă arl-fi 
buit să recitd fiecare, pe ^pe
ron, o poezie; Există oare 
printre acești 1600 de elevi 
măcar unul care să nu-șV fi 
dorit, să nu fi visat, a admiră 
frumusețea celui mai mare 
oraș al țării, centrul in care 
pulsează din plin viața nouă, 
socialistă a patriei ? După ce 
i-am văzut coborînd din tren 
arzînd de nerăbdare, mai 
apoi privind fermecați con
strucțiile splendide, arterele 
largi, instituțiile întîlnite in 
goana mașinii, pot răspunde 
cu certitudine: nici unul.

Statul democrat-popular, 
plin de grijă părintească pen
tru tineretul studios, le-a sa
tisfăcut această vie dorință. 
Atunci cînd concertele ‘Și 
spectacolele celor mâi renu- 
miți artiști sînt aplaudate 
oamenii muncii în magnificii 
Sală a Palatului R.P.R., cînd 
blocurile elegante din centrul 
și cartierele Capitalei sint lo
cuite de oamenii muncii, bind 
tot ceea ce se construiește 
este pentru cei care constru
iesc, e firesc ca aceste splen
dori să poată fi admirate de 
fiii creatorilor valorilor mate
riale și spirituale din toate 
colțurile țării. Azi, - por.țul .de 
oșan al lui Petre Mioc esfe 
„la el acasă" în Odș ca' și in 
Piața Palatului din imma 
Bucureștiului. Pentru aceasta, 
partidul și guvernul nu precu
pețesc nici un efort.

4 zile în București! Adică : 
vizitarea noilor construcții, a 
cartierului Floreasca, vizite la 
Muzeul Institutul de Istorie a 
Partidului, la Palatul pionieri
lor la Stadionul „23 August", 
la PaTcul de cultură și odihnă „I. V. Stalin", la Grădina Bo
tanică, la Combinatul Poligra
fic „Casa Scânteii", la Ateneul 
R.P.R., la marile unități indu
striale etc., etc. J "

Dar pînă atunci, primele 
impresii...

N-au ieșit bine coloanele de 
pe peron că și încep nedume
ririle. losefa Gamentzi, elevă

I. BUCHERU
(Continuare in pag. a 4-a) ’



Consfătuirea cu participant!! la concursul pe Ură „pentru pîinea de cea mai bună calitate'*

Drag! fovarSșt

Na aflăm astăzi la încheierea 
primului concurs pe țară pentru 
pîinea de cea mai bună calitate.

Inifiat de conducerea partidu
lui și sub îndrumarea directă a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, concursul a avut un puternic 
ecou în rîndul muncitorilor și teh
nicienilor din fabricile de pîine 
și a cucerit aprecierea unanimă a 
masei consumatorilor.

Concursul a avut drept scop 
găsirea celor mai potrivite mij
loace și metode care să ducă la 
îmbunătățirea calității pîinii și la 
mărirea sortimentelor de panifi
cație. Făcînd parte integrantă din- 
tr-un ansamblu de măsuri pentru 
ridicarea neîncetată a calității 
produselor, concursul este o ex
presie vie a grijii pe care o poar
tă neobosit partidul nostru pentru 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, pentru

în raport se arătă că pîinea 
produsă în perioada concursu
lui s-a realizat folosindu-se 
materiile prime și condițiile 
obișnuite de lucru. Au concu
rat cei mai buni muncitori și 
maiștri brutari din toate re- 
giunile țării, muncitori cu 
bogată experiență precum și 
un număr de harnice și 
pricepute gospodine aducînd 
din diferite regiuni bogata lor 
experiență.

Juriul concursului a fost 
format din cadre aparținînd 
Ministerului Comerțului, Mi
nisterului Industriei Alimen
tare, Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale. Sfatu
lui Popular al Capitalei, Con
siliului Central al Sindicatelor 
și Consiliului Național al Fe
meilor. Urmărirea indicatori
lor de calitate a fost făcută

La pîine integrală de 1 kg pe cuptor DAMPF :PREMIUL I : Echipa întreprinderii „N. Bălcescu" din București condusă de Dumitru Zidaru ; PREMIUL II : Echipa regiunii Iași, condusă de Ai-cadie Cenușe ; PREMIUL III : Echipa întreprinderii „Avram Iancu" din București, condusă de Farkaș Bella: ■MENȚIUNI : Echipa regiunii Banat, condusă de Petre Căiescu. a întreprinderii „23 August" din București, condusă de Petre Mihai și a întreprinderii „Constantin David" din București, condusă de Tepenhardt lulius.La pîine integrală de 2 kg pe cuptor DAMPF :PREMIUL I : Echipa din Cîmpina, regiunea Ploiești, condusă de Ion Bunghez; PREMIUL II : Echipa regiunii Hunedoara, condusă de Cornel Fleșeru ; PREMIUL III : Echipa din Sibiu, regiu
Din cuvîntul

Cuvîntul tov. Iosîf Micălăceanu 
(Arad regiunea Banat)B Concursul „Pentru pîinea dă ceă măi bună calitate” inițiat de partid, cît și scrisoarea adresată nouă, de C.C. al P.M.R., sînt o dovadă a grijii cu care conducerea partidului nostru, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej personal se preocupă de îmbunătățirea permanentă a nivelului de viață al oamenilor muncii.în cadrul concursului, la fel ca și alte brigăzi participante, brigadă noastră a confirmat — prin realizările obținute — faptul că dispunem de tot ce este necesar pentru a da produse de calitate.' E bate vreun secret care a contribuit lâ aceste rezultate? Munca noastră în perioada concursului a dovedit că acest secret constă într-o bună pregătire profesională și în dragostea față de meserie. Pe de altă parte, îndelungata experiență ne-a învățat că respectarea disciplinei de producție constituie, de asemenea unul din factorii hotărîtori în obținerea pîinii de bună calitate.De pildă, noi nu începem procesul de fabricație, pînă hu studiem buletinul de analiză al lotului de făină, deoarece conținutul de gluten și capacitatea de absorbție a făinii variază de la un Iot la altul. Numai în funcție de acestea stabilim procesul de lucru,

Cuvîntul tov, Vasile Gavrilescu
(lași)Pentru mine, muncitor brutar din orașul Iași, care lucrez în acest sector de peste 30 ani — a spus vorbitorul - acest concurs a însemnat un examen și o veri

ficare a cunoștințelor profesionale. Totodată, el a fost un schimb de experiență la un nivel foarte ridicat.

Cuvintarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

îmbunătățirea deservirii populației 
potrivit gusturilor și exigențelor 
sporite ale consumatorilor.

Realizările obținute în perioada 
în care s-a desfășurat concursul 
demonstrează că în industria de 
panificație exisfă condiții pentru 
înlăturarea lipsurilor care mai îm
piedică obținerea unei plini de 
bună calitate.

Răspunzînd cu însuflețire la 
sarcina de mare răspundere dată 
de conducerea partidului de a 
aduce pe masa fiecărui consuma
tor pîine aspectuoasă și gustoasă, 
dumneavoastră tovarăși, maiștri 
brutari, tehnicieni și gospodine, 
prin folosirea în fimpul concursu
lui a utilajelor cu care sînt dotate 
unitățile noastre de panificație 
și făina care se întrebuințează în 
mod curent la producerea pîinii, 
punînd în valoare experiență șl 
măiestria meșteșugului dumnea
voastră, ați reușit să transformați

Raportul juriului concursului
de 7 brutari, 3 ingineri din pa
nificație, 2 medici igieniști, 1 
doctor chimist, 3 gospodine și 
2 merceologi de specialitate, 
toți membri ai juriului.

La concurs 8 echipe s-au 
întrecut pentru pîinea albă, 
4 echipe pentru semialbă și 
34 de echipe au avut ca sor
timent de bază pîinea inte
grală. Din membrii acestor 
echipe s-au constituit 14 for
mațiuni de lucru care au 
participat la realizarea de 
sortimente noi. Gospodinele 
au participat la producția de 
pîine cu și fără cartofi, pro
duse de franzelărie, cozonaci 
etc.

Pentru aprecierea calității 
produselor, timp de 8 săptă- 
mîni membrii juriului au în
registrat zilnic pe fișe separate 
indicii calitativi la fiecare 
sortiment de pîine prezentată.

Lista premialilornea Brașov, condusă de Ion Moșuțan.La Pîine integrală de 2 kg pe cuptor de cărămidă :PREMIUL I: Echipa regiunii Suceava. condusă de Nicolae Bolfan ; PREMIUL II: Echipa regiunii Mureș- Autonomă Maghiară, condusă de Lazăr Maximilian ; PREMIUL III : Echipa orașului Galați, condtisă de Ion Alcx- andrescu.MENȚIUNI i' Echipa ' din Făgăraș, regiunea'"' BrațoV", condusă de Ion Grămadă, a regiunii Crișana, condusă de Matei Asztalos și a regiunii Galați, condusă de Dumitru Porumb.La pîine integrală pe cuptoare mecanice :PREMIUL II : Echipa orașului Constanța, condusă de Mircea Pînzaru.La pîine semialbă pe cuptor DAMPF :PREMIUL I: Echipa orașului Ploiești, condusă de Con

temperaturile optime, timpul de fermentare, temperatura cuptorului și durata de coacere.Iată tovarăși cum am reușit noi la București, ca și la Arad, utilizînd cuptoare de cărămidă precum și aceeași făină. folosită peste tot, să dăm pîine de bună calitate.Este necesar, a arătat vorbitorul, ca organele care conduc ramura panificației să exercite un control mai sistematic în întreprinderile noastre punînd în centrul atenției problema calității. De asemenea înainte de a încheia doresc să fac următoarele propuneri :.Să se extindă controlul de laborator asupra procesului de producție la unitățile maî mari, care depășesc producția de 10.000 kg în 24 ore;Fiecare brutar cu o calificare mai înaltă să se ocupe în mod sistematic de creșterea a 2-3 muncitori tineri ;în vederea îmbunătățirii pregătirii inginerilor să se introducă în facultățile din cadrul institutelor de industrie alimentară, ore de practică în producție.Noi. muncitorii brutari din orașul Arad asigurăm conducerea partidului că vom muncii cu perseverență pentru obținerea unei pîini de cea mai bună calitate.

Personal, m-am simțit mândru cînd. la începutul concursului tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat că și meseria de brutar poate să a- jungă la nivelul meseriei de miner, oțelar sau strungar. Sînt convins că muncitorii brutari se vor strădui să merite această înaltă apreciere.

această întrecere înfr-o tribună de 
răspîndire a experienței înaintate 
în fabricarea și îmbunătățirea ca
lității pîinii.

Un număr însemnat de oameni 
ai muncii din București care au 
consumat din produsele fabricate 
în timpul concursului, au manifes
tat un deosebit interes față de 
concurs, au făcut propuneri și su
gestii prețioase care au fost de 
un real folos în activitatea desfă
șurată de dumneavoastră în 
timpul acestei întreceri.

Rezultatele concursului, obține
rea unor rețete mai bune și stabi
lirea unor noi procedee tehnolo
gice în fabricarea pîinii de bună 
calitate, descoperirea neajunsuri
lor în munca unor organe de sfat, 
confirmă pe deplin justețea mă
surilor luate de conducerea parti
dului. Experiența pozitivă cîșfiga- 
tă și rezultatele obținute trebuie 
să fie punctul de plecare pentru 
o acțiune largă și temeinică, des

Un alt mijloc folosit de ju
riu pentru stabilirea obiectivă 
a clasificărilor l-a constituit 
consultarea consumatorilor. In 
acest scop, printr-un număr 
de magazine s-a organizat des
facerea probelor de pîine din 
concurs. 12.000 de consuma
tori au completat chestiona
rele distribuite odată cu pîi
nea, au făcut aprecieri bune 
asupra pîinii și, în același 
timp, ei au sesizat unele de
fecțiuni. făcînd diferite pro
puneri.

Paralel cu desfacerea pîinii 
prin centrele comerțului s-au 
obținut și aprecierile consu
matorilor de la 6 cantine im
portante din Capitală.

Aceste mijloace au fost fo
losite de juriu pentru stabili
rea calității produselor și a 
clasificărilor făcute pentru

stantin Turoți ; PREMIUL II î Echipa întreprinderii „23 August" București, condusă de Marin Bălăceanu.La pîine albă pe cuptor DAMPF :PREMIUL I: Echipa regiunii Brașov, condusă de Ta- mași Andrei ; PREMIUL II: Echipa regiunii Iași, condusă de Vasile Gavrilescu ; PREMIUL III > Echipa regiunii Crișana condusă de Lichtstein Adolf și a regiunii Mureș-Au- toncfmă Maghiară, condusă de Nyomati Teodor.La pîine albă pe cuptor de cărămidă :PREMIUL I: Echipa din Arad, regiunea Banat, condusă de Iosif Micălăceanu.La pîine albă pe cuptoare mecanice :PREMIUL II: Echipa orașului București, condusă de Nicolae Georgescu ; PREMIUL III : Echipa regiunii Cluj, condusă de Nicolae Vlaicu.
participanțilorReferindu-se la calitatea pîinii, vorbitorul a arătat că și în regiunea Iași, la Vaslui și Bîrlad, se mai fabrică uneori pîine de calitate necorespunzătoare. Principala cauză este nerespectarea normelor tehnologice de fabricație, așa cum se arată foarte bine în scrisoarea C.C. adresată muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din ramura panificație.Vorbitorul a criticat apoi faptul că în orașul Iași se fabrică un număr insuficient de sortimente de panificație. Eu lucrez la o secție de specialități, unde sînt asigurate toate condițiile pentru a se fabrica o gamă variată de sortimente cerute de populație, a spus el.Organele comerciale, care desfac produsele de panificație dau dovadă de insuficientă pricepere în această problemă — a spus vorbitorul. Ele nu se ocupă de extinderea vînzării

Cuvîntul tov. Dumitru Zidaru
(orașul București)După ce și-a exprimat mîn- dria de a fi participat la concursul „Pentru pîinea de cea mai bună calitate" inițiat de partid, vorbitorul s-a referit la modul cum echipa pe care a condus-o a reușit să obțină o pîine cu indici calitativi foarte buni în comparație cu aceea pe care o producea înainte de concurs.Făina pe care am avut-o la dispoziție — a arătat el — nu a fost de o calitate excepțională, ci a îmtrunit indici medii. așa cum. de altfel exista în procesul de producție curent. Cunosscînd din toate punctele de vedere acești indici, am' putuut stabili o rețetă de fabricație corespunzătoare, care să-mi aasigure o calitate bună a pîinii. Am trecut apoi 

la efectuarea t unei probe semi- industriale peentru a verifica rețeta stabilittă în toate fazele procesului tehnnologic.O dată pusăă la punct rețeta de fabricație, am trecut la faza industrială., în cadrul căreia am respectat întrutotul parametrii staibiliți inițial.Menționez că putem avea o făină de cea "mai bună calitate, cu indici calitativi foarte buni, dar dacă neglijăm durata de dospm-e, ajungem la 

fășurată pe întreaga țară, pentru 
a produce pîine de bună calitate, 
la nivelul cerințelor sporite ale 
milioanelor de oameni ai muncii.

Dragi tovarăși,

Oamenii muncii așteaptă de la 
dumneavoastră, meșteri și lucrători 
brutari, tehnicieni și ingineri în 
panificație o pîine gustoasă și 
hrănitoare.

Pe baza rezultatelor obținute în 
cadrul concursului avem convin
gerea fermă că muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din sectorul de 
panificație vor răspunde cu elan, 
hărnicie și pricepere la chemarea 
conducerii partidului de a asi
gura în fiecare zi poporului nostru 
muncitor pîine de calitate supe
rioară și în sortimente cît mai 
bogate.

Acestea spuse, declar deschi
să consfătuirea noastră de astăzi.

cele 250.000 de kg. de pîine 
livrată în peste 200 de probe 
pe durata concursului. La sfir- 
șitul fiecărei serii au fost 
centralizate punctajele și com
parate cu rezultatele din con
sultarea populației, stabilin- 
du-se astfel clasificarea echi
pelor pentru finala concursu
lui.

In continuare, în raportul 
juriului se arată că pîinea 
din concurs a fost bună, bine 
crescută și coaptă, cu aspect 
și gust îmbunătățit, menținîn- 
du-se gradul de prospețime și 
pe a doua zi. In cadrul con
cursului s-au propus 195 de 
produse noi de franzelărie din 
care au fost acceptate 88.

Pe baza punctajelor obți
nute de echipele participante 
la faza finală a concursului, 
juriul a stabilit următoarea 
clasificare :

Clasificarea gospodinelor t1. Tomiuc Magdalena din comuna Moldovita, regiunea Suceava - FOARTE BINE; 2. — Steiger Maria din Brașov, regiunea Brașov — FOARTE BINE ; 3. - Frățilă Elena din comuna Pecica, regiunea Banat — FOARTE BINE ; 4. — Szasz Ida din Cluj, regiunea Cluj — BINE ; 5. — Nagy Alexandra din comuna Bîrca, regiunea Oltenia —' BINE; 6. — Mărcușan Maria din comuna Rovina, regiunea Banat — BINE.La realizarea de noi sortimente :PREMIUL I: Echipa regiunii București, condusă de Gherman Vintilă ; PREMIUL II: Echipa întreprinderilor „Avram Iancu" și ,,Nicolae Bălcescu" din orașul București, condusă de Farkaș Bella ; PREMIUL III: Echipa întreprinderii „23 August" din orașul București, condusă de Marin Bălăceanu.

specialităților de panificație, și nu iau măsuri pentru sporirea numărului de magazine și tonete care să desfacă a- ceste produse. De asemenea, organele comerciale locale nu expun întotdeauna sortimentele de panificație în mod atrăgător și nu le popularizează.Eu cred că aplicarea măsurilor ce se vor lua ca urmare a scrisorii Comitetului Central și a acestei ședințe va duce la îmbunătățirea calității pîinii, la mărirea sortimentelor de produse de panificație și la sporirea desfacerii acestora.Mulțumesc partidului și guvernului că mi-au dat posibilitatea să particip la acest concurs și mă angajez ca, în- torcîndu-mă lj locul meu de muncă, să asigur traducerea în viață a ceea ce am învățat și să împărtășesc tovarășilor mei de muncă experiența cîștigată.
rezultate nesatisfăcătoare în munca noastră.Dospirea cu cinci sau zece minute în plus peste timpul prescris, la o temperatură cu cîteva grade mai mare, duce la obținerea unui aluat prea fermentat și, deci, la o pîine acră, după cum din dospirea sub timpul stabilit în rețetă și la o temperată mai joasă rezultă un aluat nefermentat și, deci, o pîine necrescută și de proastă calitate. în ambele situații atît gustul cît și valoarea alimentară a produsului nu mai sînt cele optime.Unul din factorii hotărîtori ai calității pîinii — a spus în continuare vorbitorul — este coacerea acesteia, operațiune care comportă o deosebită atenție din partea noas

tră, a brutarilor. Pe drept cu- vînt, aș spune, că un cocător bun poate să dea o pîine bună chiar dintr-un aluat mai puțin bun, în timp ce un cocător slab poate să dea o pîine 
proastă dintr-un aluat bine 
pregătit.De aceea, un cocător bun trebuie să cunoască comportarea aluatului în toate fazele anterioare, pentru a putea interveni la timp și îndrepta cinele deficiențe.

Noi sîntem aceia care hotă- rîm, în ultimă instanță, calitatea pîinii. Neglijarea unui singur parametru — fermentație, temperatură sau coacere — poate să dea o pîine de
Cuvîntul tov. Maria Mocanu

(Regiunea Brașov)Chemată la București pentru a participa la concursul pentru fabricarea pîinii de cea mai bună calitate — a spus vorbitoarea — n-am să uit cît voi trăi clipele cînd am venit la Comitetul Central și am ascultat cu deosebită a- tenție indicațiile tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Eu am simțit atunci inima caldă și tovărășească a conducătorului nostru iubit, legătura pe care conducătorii noștri o au cu poporul, prețuirea pe care ne-au arătat-o și nouă, gospodinelor. Am venit la acest concurs cu dorința de a împărtăși experiența noastră a gospodinelor din regiunea Brașov, în ce privește fabricarea pîinii cu cartofi.Pîinea cu cartofi este foarte bună, cartofii fac ca aceasta să aibă un gust plăcut și să-șî păstreze mult timp prospețimea. Cred că și în orașe s-ar putea face pîine cu cartofi. De altfel bucureșteni- lor le-a plăcut mult pîinea cu cartofi, pe care noi, cei din regiunea Brașov, am făcut-o.Eu cred că întreprinderile de panificație, cu cuptoarele pe care le au pot să
Cuvîntul tov. lacob Soroceanu 

(Ploiești)în cuvîntul meu, a spus vorbitorul, am să mă refer la contribuția care o pot da tehnicie. nii în desfășurarea și realizarea unui control de calitate. în primul rînd, cunoașterea proprietăților materiei prime a temperaturii apei, maielelor și aci- dităților ne dă posibilitatea să asigurăm desfășurarea procesului de producție în condițiile cele mai bune și să putem obține produse de calitate foarte bună. Ținînd seama de faptul că procesul de producție se desfășoară în mai multe faze, acestea trebuie controlate fiecare în parte, pentru a se respecta timpii și calitatea fiecăreia.în perioada concursului am primit sprijin de la tovarășii ingineri și tehnicieni cu o pregătire bună și chiar foarte bună, ceea ce ne-a dat posibilitatea să obținem produse mult mai bune decît cele pe care le producem în cadrul întreprinderii noastre.Se întîmplă uneori să se scoată produse de slabă calitate și aceasta datorită stabilirii incorecte a proprietății materiei prime de către tehnicieni. Este de ajuns să arăt că am întâlnit cazuri cînd anumite date asupra proprietăților făinii au fost date greșit. Consider, de asemenea, că în unele cazuri conducerea întreprinderii noastre nu dă atenția cuvenită organizării muncii 
de îndrumare și control, an-

Cuvîntul tov. Lidîa Mo|oc
(Institutul de cercetări alimenfare-Bucureșfi)Noi, inginerii și tehnicienii care ăm participat la concurs am avut multe de învățat — a spus vorbitoarea. Concursul ne-a arătat că deși ne-am străduit să aplicăm cunoștințele căpătate în anii de studiu, nu am folosit pînă acum în măsură suficientă priceperea brutarilor cu îndelungată experiență, nu am folosit întotdeauna rețetele cele mai corespunzătoare pentru obținerea unei pîini de bună calitate, nu am generalizat metodele noi și bune aplicate în multe regiuni.în unele unități a existat ideea preconcepută că în cuptoare Darnpf nu se poate coace pîinea neagră de 2 kg, sortiment mult apreciat în timpul concursului. Echipele din regiunile Hunedoara. Ploiești, Brașov și Cluj au demonstrat că în aceste cuptoare se poate coace o asemenea pîine de calitate bună.Din concurs am învățat că se poate face pîine foarte bună, în mod constant, în condițiile actuale, cu tipurile de utilaje existente, dar că pentru aceasta este absolut necesar ca rețetele să fie îmbunătățite, respectîndu-se toți indicii tehnologici: consistentă. temperatură, aciditate și durata de fermentare.O lipsă care a reieșit este

Cuvîntul tov. Aurel Gacîu 
(Turda)Datorită politicii juste a partidului nostru, problema a- provizionării cu pîine a populației este de mult rezolvată. Astăzi, partidul ne cheamă să dăm produse de calitate foarte bună și în sortimente variate, care să satisfacă exigențele și cerințele mereu crescînde ale oamenilor muncii.Concursul a constituit o înaltă școală de răspîndire a experienței înaintate și a adus un aport însemnat la îmbuna, tățirea activității de panificație — a spus vorbitorul. în timpul cît am stat Ia București, atît eu cît și tovarășii din echipă am tras o seamă de învățăminte prețioase. întreprinderea unde lucrez fabrică în general pîine de calitate bună. Totuși, în unele 

slabă calitate. De aceea noi, cei care concurăm la obținerea unei pîini cît mai bune, sîntem chemați să descoperim toți factorii care ar putea influența negativ asupra calității pnnii.

facă o pîine mai bună decît o facem noi în cuptoarele noastre simple. Noi, gospodinele, ne dăm interesul să lucrăm bine pîinea, pentru ca familia noastră să mănîn- ce o pîine bună. Tovarășii brutari de Ia oraș trebuie să știe că muncitorii din fabrici sînt marea lor familie, care mă- nîncă pîinea pe care ei o fabrică.Dacă tovarășii lucrători din brutării vor ține cont de experiența cîștigată la concurs, atît de la brutarii fruntași, cît și de la gospodine și vor avea mai multă grijă la fabricarea pîinii, vor putea să facă o pîine mult mai bună decît pînă acum, de care să fie mulțumiți toți muncitorii din fabrici și întreaga populație de la orașe.Eu mulțumesc din inimă partidului nostru și tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal pentru cinstea de a participa la acest concurs și, mergînd acasă, voi povesti tuturor sătenilor noștri despre grija pe care o poartă partidul oamenilor muncii de la orașe și sate.

gajînd în posturi de tehnicieni și în special ca laboranți, oameni care nu cunosc în suficientă măsură specificul procesului de producție, fiind lipsiți de cunoștințe practice în ramura de panificație. După părerea mea ar fi bine ca tovarășii care au sarcina să controleze felul cum se organizează și se respectă procesul de producție să fie selecționați cu atenție, să se organizeze pentru el cursuri de pregătite, care să le dea posibilitatea să cunoască mai temeinic meseria.Calitatea depinde în foarte mare măsură și de felul cum noi, lucrătorii, controlăm fiecare fază a procesului de producție, de atenția cu care facem combinațiile de apă, a- mestecurile de făinuri, încălzirea cuptoarelor și altele. Toate acestea se pot realiza dacă în echipă există disciplină și lucrătorii au o calificare corespunzătoare locului de muncă respectiv. întrucît rolul determinant în controlul tehnic de calitate îl au laboratoarele de secție, propun ca organele în drept să ia măsuri pentru dotarea lor cu utilajul și aparatura necesară.Plec de ia acest concurs însuflețit de grija pe care o poartă partidul și guvernul ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc și cu hotărîrea de a traduce în viață sarcinile trasate de partid pentru îmbunătățirea calității produselor de panificație.

aceea că nu am fost întotdeauna destul de exigențî în respectarea proceselor tehnologice, că nu am arătat cu tărie necesitatea folosirii unor consumuri specifice reale, care să țină seama de calitatea făinurilor, iar în alte cazuri am acceptat să se facă economii la materiile prime în dauna calității pîinii.Concursul a demonstrat că, fără a merge pe linia risipei, stabilind consumuri specifice reale, și asigurînd lucrătorilor noștri posibilitatea respectării timpilor tehnologici, se poate asigura pîinii o calitate bună constantă. De asemenea, a reieșit că ridicarea calificării profesionale a lucrătorilor din panificație a dat roade.Față de măsurile preconizate în scrisoarea C.C. al P.M.R. pentru îmbunătățirea activității sectorului de panificație și morărit și de rezultatele concursului, ne exprimăm convingerea că în cel mai scurt timp vom reuși să dăm oamenilor muncii pîine de cea mai bună calitate, îndeplinind astfel una din sarcinile principale trasate de cel de-al III-lea Congres al partidului și de Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la obiectivele întrecerii socialiste în cinstea celei de-a 40-a aniversări a creării P.C.R.

cazuri pîinea produsă de noi nu era de calitate corespunzătoare. iar noi găseam justificări în existența unor ca.ze „obiective”, cum ar fi calra- tea necorespunzătoare a făiiii sau a utilajului. Concur,ulne-a dovedit că n-am aut dreptate. Calitatea superioră a pîinii depinde în foste mare măsură de respectară strictă a rețetelor de fabrictie și de urmărirea procesiui tehnologic în toate fazele.Un lucru foarte importat, de care mi-am dat mai bie seama, a fost că în întrepri- derea noastră nu s-a făcut t- 
tul pentru ridicarea califici- 
rii muncitorilor, a competenței lor profesionale. Pe viitor e necesar ca, în interest obținerii unor produse de calitate superioară, brutarii cars n-au calificarea necesară ă 

fie pregătiți , așa cum arată scrisoarea Comitetului Central, făcînd ucenicie și urmînd școli profesionale serale sau de maiștri.Cred că învățămîntul principal ce trebuie tras din acest concurs este că în fabricarea pîinii trebuie ținut seama de caracteristicile fizico-chimice ale materiei prime. De asemenea, inițiativa, simțul datoriei și dragostea față de munca pe care o fac trebuie să intervină în orice moment.întorcîndu-mă în întreprindere, mă voi strădui să continui cu același entuziasm activitatea din timpul concursului. în acest sens vom repartiza în schimburi pe tovarășii care au participat la concurs, pentru a imprima în
Cuvîntul tov. Andrei Tamași

(Brașov)Așa cum s-a subliniat în scrisoarea C.C. al P.M.R., a- dresată lucrătorilor din sectorul de panificație, sarcina noastră este de a se asigura consumatorilor nu numai o abundență de produse, ci și calitatea superioară a acestora.In continuare vorbitorul s-a referit la condițiile de igienă a locului de muncă și a utilajelor, problemă căreia participants la concurs i-au dat o mare importanță. Este cunoscut faptul, a spus el, că nu poate fi obținută o pîine de calitate și cu gust plăcut fără respectarea tuturor regulilor de igienă, înce- pînd de la depozitarea materiei prime pînă la produsul finit.O mare atenție trebuie a- cordată depozitării făinei pe grătare și stive, conform prevederilor Stas, pentru a se evita încingerea sau pietrificarea acesteia, fapt care duce la scăderea calității făinii și, implicit, la obținerea unei pîini necorespunzătoare.Nu numai în ce privește depozitarea, dar și în procesul tehnologic trebuie să ne îngrijim ca fabricarea pîinii să se facă în cele mai bune condiții de igienă. Pentru aceasta este necesar ca toate utilajele
Cuvîntul tov. Constantin PetcuIn scrisoarea C.C. al P.M.R. - a spus vorbitorul — sînt sintetizate rezultatele pozitive obținute în sectorul de panificație, lipsurile existente în a- cest domeniu și se indică măsurile ce trebuie luate pentru a da pîine de bună calitate.Vorbitorul a arătat că, pentru a se asigura desfacerea în condiții cît mai bune a pîinii, produsul cel mai solicitat de populație, este necesară o rețea comercială corespunzătoare, înzestrată cu utilaj și inventar comercial modern, precum și mijloace suficiente de transport. In Capitală s-a trecut în bună măsură, într-o perioadă relativ scurtă, de la chioșcul de pîine, unde se desfăceau 2—3 sortimente (pîine integrală, semialbă și albă) la magazine mari, spațioase, dotate cu mobilier și utilaj corespunzător, în care se desfac peste 40 de sortimente de produse de panificație din ce în ce mai solicitate de consumatori. In prezent, desfacerea pîinii și a produselor de panificație se a- sigură prin 567 de unități.Cu toate că în ultimii ani rețeaua de desfacere a pîinii s-a îmbunătățit prin darea în folosință, Ia parterul noilor construcții, a unor magazine care asigură o deservire la un nivel superior, în această direcție mai sînt totuși unele lipsuri — magazine necorespunzătoare, funcționând în lo
Cuvîntul tov. Tudor Constantinîn numele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii sindicatelor din instituțiile administrative de stat și sfaturile populare - a spus vorbitorul — mulțumim conducerii partidului și personal tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru inițierea a- cestui concurs care a constituit un minunat prilej de răspîndire a experienței și măiestriei celor mai înaintați și talen- tați muncitori din întreprinderile noastre de panificație.Mîndria pe care o trezește chemarea Comitetului Central al P.M.R. în sufletul fiecărui muncitor,' inginer și tehnician din întreprinderile de panificație și morărit, trebuie să fie însoțită de un înalt spirit de răspundere, de conștiință socialistă și patriotică care să determine traducerea cu entuziasm în viață a îndrumărilor și învățămintelor prețioase pe care le-am tras din scrisoarea Comitetului Central al partidului, asigurînd astfel oamenilor muncii din întreaga țară o pîine de calitate din ce în ce mai bucă și în sortimente cît mai multe și variate.Concursul a confirmat pe deplin că avem condiții pentru a asigura în mod constant 

o pîine de bună calitate.Trebuie însă să arătăm că o perioadă îndelungată Uniunea sindicatelor noastre și sindicatele din întreprinderile de morărit și panificație s-au o- cupat ih mică măsură de îm
bunătățirea continuă a calității pîinii și a celorlalte produse de panificație.

în continuare vorbitorul a arătat că sindicatele din a- ceastă ramură au manifestat o slabă exigență față de lipsurile existente în gospodărirea și respectarea igienei industriale în fabricile de pîine și mori, au desfășurat o insuficientă muncă educativă pentru igiena desăvârșită care trebuie să caracterizeze pe fiecare muncitor brutar.
Este pe deplin justifica

tă — a spus vorbitorul 

cadrul colectivului un suflu nou și a împărtăși experiența acumulată la concurs.Consider deosebit de importantă indicația dată de conducerea partidului de a se desfășura o largă întrecere între muncitorii brutari, brutării și orașe pentru pîinea de cea mai bună calitate și a se statornici metoda concursurilor orășenești și regionale anuale, iar la doi ani — pe țară. Sînt de părere ca pe lîngă concurs, organele de partid și în special organizațiile sindicale să ne ajute să organizăm schinw buri de experiență între muncitorii cu înaltă calificare și experiență îndelungată, demonstrații practice făcute de cei mai buni meseriași în fața celor tineri.
să fie curat întreținute, spre a se evita oxidarea lor și denaturarea gustului produselor de panificație. Trebuie să arăt că în prezent întreprinderile „Tehnofrig" Cluj și „1 Mai“ Satu Mare ne livrează ma- laxoare cu cazane din tablă ds fier oxidabilă, necorespunzătoare, care în contact cu fer-* menții și sărurile din aluat, dăunează calității produselor.In timpul fermentării aluatului pot pătrunde în cazane diferite corpuri străine, insec- te, praf etc. Pentru a înlătura aceste neajunsuri, în întreprinderea noastră se folosesc la acoperirea cazanelor capace din pînză, montate pe o ramă circulară din aluminiu, ușor de manevrat.Este necesar ca folosirea a- cestor capace să fie extinsă în toate unitățile de panificație. De asemenea, se impune ca ferestrele sălilor de lucru să fie prevăzute cu plase de sîrmă.Conducerile administrative și organele sanitare din între, prinderile de panificație trei buie să se îngrijească per. manent de asigurarea celor mai bune condiții de igienă' în procesul de producție și să verifice periodic starea sănătății lucrătorilor brutari.' 
caluri mici, improprii, lipsite de încăperi anexe etc. Această situație dovedește că comitetul executiv nu a dat atenția cuvenită organizării și dotării magazinelor prin care sa desface un produs atît de important în aprovizionarea' populației.Pentru ca pîinea să ajungă în condiții bune la consumatori, Sfatul popular al Capita, lei s-a preocupat de organizarea și specializarea mijloace-! lor de transport destinate a- cestui scop. Cu toate acestea o parte din mijloace nu corespund întrutotul pentru transportarea pîinii și a produselor de panificație. în parcul de mașini al S.P.C. există un număr de autovehicule care puteau fi adaptate pentru transportul pîinii în bune condiții.Concursul —a spus în încheiere vorbitorul — ne-a dovedit că atunci cînd se iau o serie de măsuri tehnico-of- ganizatorice, cînd ne ocupăm cu mai multă grijă și atenție de această problemă se poate obține pîine de mai bună calitate.Scrisoarea Comitetului Central al P.M.R. constituie un prețios ajutor și un îndrumar pentru noi. Asigurăm conducerea partidului și guvernului că vom lua toate măsurile pentru a da populației din Capitala patriei noastre pîine de mai bună calitate și într-un sortiment mai bogat.
critica adresată în scrisoarea Comitetului Central al partidului referitoare la lipsurile existente în domeniul cointeresării materiale și recunoaștem că o parte din vină revine și sindicatelor, deoarece — deși de aproape doi ani s-a introdus în mod experimental în unele unități forma de plată în regie cu premii — n-am analizât. lă timp rezultatele și n-am valorificat experiența bună spre a propune măsuri de generalizare a ei.Aplicarea în viață a indicațiilor prevăzute în scrisoarea Comitetului Central al partidului cu privire la îmbunătățirea cointeresării materiale va constitui un puternic stimulent în mobilizarea acestora la lupta pentru îmbunătățirea calității produselor de morărit și panificație ca obiectiv principal al întrecerii socialiste.

în continuare vorbitorul a arătat că sindicatele se arțj- jează să acorde an t
conștiința fiecăruia intxsi pentru a învăța cît mai —_: în vederea desăvârșirii măiestriei lui profesionale, iar împreună cu Ministerul Indus

triei Alimentare să asigure recrutarea elementelor celor mai capabile pentru școlile profesionale și de maiștri.El a criticat totodată faptul că un număr de absolvenți ai 
școlilor de maiștri și școlilor profesionale lucrează în alte munci decît acelea pentru care au fost pregătiți. Vorbitorul a arătat că sindicatele vor organiza prelucrarea în toate unitățile a scrisorii Comitetului Central, care reprezintă un document de o deosebită importanță pentru muncitorii, tehnicienii și inginerii din sectorul de panificație și morărit, vor acorda tot sprijinul participanților la concurs pentru a generaliza experiența lor în toate regiunile și orașele patriei noastre.



Consfătuirea cu participanții la concursul pe tară „pentru plinea de cea mai bună calitate4'

Scrisoarea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Către participanții la concursul pe țară „pentru plinea de cea mai bună calitate“ 
Către toți muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii din industria de panificație și morărit

Cuvintarea tovarășului
Gheorghe Apostol

(Urmare din pag. a l-a)treprinderile de panificație la o muncă temeinică în vederea ridicării măiestriei profesionale, la aplicarea celor mai bune procedee de fabricare a plinii, întărirea disciplinei în muncă, pentru a produce constant pîine de bună calitate 
care să satisfacă cerințele milioanelor de consumatori.

In același timp este necesar să se ia măsuri de îmbunătățirea muncii de pregătire a cadrelor pentru a forma muncitori brutari cu o înaltă calificare și care să stăpînească temeinic întregul proces de fabricare a pîinii.Principala formă de pregă
tire a acestora, urmează să fie ucenicia la locul de muncă pe o perioadă suficientă însușirii meseriei în toate fazele procesului de producție, concomitent cu frecventarea școlii profesionale, curs seral, după care absolvenții să primească carte de lucrător calificat.

în vederea legării mai strîn- 
se a pregătirii școlare de problemele concrete ale producției, la elaborarea planurilor 
de învățămînt, programelor analitice și manualelor de specialitate, vor fi atrași maiș- trii-brutari cu multă experien
ță și înaltă calificare în meserie.

Pentru asigurarea industriei panificației cu maiștrii-bru- 
tari de înaltă calificare, este necesar ca aceștia să fie recrutați din rîndul celor mai calificați muncitori și pregătiți în școlile tehnice de maiștri fără scoaterea din pro
ducție.O mai mare atenție trebuie acordată atragerii maiștrilor 
și muncitorilor brutari cu stagiu îndelungat în producție, InclUsiv a pensionarilor, care cu experiența lor pot contribui la pregătirea tinerelor cadre, la rezolvarea problemelor legate de îmbunătățirea procedeelor de fabricație a pîinii și a calității produselor.în vederea asigurării unei 
bune pregătiri profesionale a inginerilor și tehnicienilor va trebui ca în cadrul efectuării stagiului în producție aceștia să-și însușească cu sprijinul celor mai buni muncitori și maiștri cunoștințele practice legate de desfășurarea tuturor fazelor procesului tehnologic, de fabricarea unor produse de panificație de bună calitate.Ministerul învățămîntului și Culturii, împreună cu Ministerul Industriei Alimentare. vor lua măsuri de îmbunătățire a procesului de învățămînt pentru pregătirea inginerilor de panificație, a- sigurînd studenților timpul necesar stagiului în producție, pentru ca aceștia să-și însușească cunoștințele prac

Cuvîntui tovarășului 
Janos FazekașScrisoarea Comitetului Central, care cuprinde toate indicațiile personale ale tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej. reprezintă pentru noi, lucrători ai Ministerului Industriei Alimentare, pentru lucrătorii brutari și morari, un program de luptă și de muncă, un îndreptar pentru activitatea noastră imediată și de viitor.In tot timpul desfășurării concursului, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej ne-a indicat să sintetizăm cu atenție tot ce este pozitiv în experiența brutarilor și să luăm măsuri de generalizare a rezultatelor. De asemenea, ne-a indicat ca acest concurs, organizat de conducerea partidului, să fie începutul unei mișcări de masă a lucrătorilor brutari pentru îmbunătățirea calității produselor.Rezultatele favorabile ale concursului arată ca o necesitate permanentizarea concursurilor în fiecare an — pe plan raional, orășenesc — și 

la fiecare doi ani pe plan re
publican.Concursul a scos la iveală 
că rețetele și procesele de fabricație pot fi îmbunătățite în permanență, ceea ce constituie o importantă rezervă 
pentru continua ridicare a calității produselor de panificație, lucru cu atât mai important dacă avem în ve
dere că producția industriei de panificație va crește pînă în anul 1965 cu cca. 40 la sută.Industria noastră de panificație satisface, în condițiile actuale, aprovizionarea populației cu cantitățile de pîine necesare ; din punct de Vedere calitativ însă produsele nu dau încă satisfacția cerută de consumatori.

La această situație nesatisfăcătoare a contribuit și Ministerul Industriei Alimentare. Critica făcută acestui 

tice necesare, astfel ca la terminarea studiilor să fie în stare să producă pîine și alte produse de panificație de cea mai bună calitate.La susținerea examenului de stat, pentru inginerii de panificație, să se introducă ca materie obligatorie proba practică — producerea de produse de panificație.3. Pentru asigurarea cointeresării materiale în îmbunătățirea permanentă a calității pîinii și stimularea ridicării calificării muncitorilor brutari este necesar să fie îmbunătățit sistemul de salarizare a muncitorilor în ramura panificației, în sensul legării cît mai strînse a cîști- gului de rezultatele calitative în producție.în acest scop, salarizarea în acord va trebui să fie înlocuită cu salarizarea în regie cu premii lunare pentru calitate. Nivelul salariilor va trebui să fie ridicat, în special prin creșterea premiilor pentru calitate, astfel îneît partea premiilor din cîștigul total să crească substanțial. Premiile de calitate vor trebui acordate pe baza unui control riguros de zi cu zi al calității pîinii, avînd drept principal criteriu, aprecierea pe care o dau consumatorii.Realizarea măsurilor arătate va crea condițiile ca veniturile fiecărui muncitor brutar să crească în măsura în care va produce în mod constant pîine de calitate bună.Ansamblul de măsuri preconizat va contribui fără îndoială la lichidarea subaprecierii meseriei de brutar, la ridicarea prestigiului acesteia și la așezarea ei în locul de cinste ce i se cuvine.Totodată se va studia situația din întreprinderile de morărit și pe această bază se va îmbunătăți sistemul de salarizare a muncitorilor astfel îneît să contribuie la stimularea materială a preocupării pentru calitatea bună a făinei.4. De o deosebită importanță pentru realizarea produselor de panificație de bună calitate este asigurarea celei mai stricte igiene a locului de muncă, a utilajului și a personalului. Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, Ministerului Industriei Alimentare și Comitetelor e- xecutive ale sfaturilor populare le revine sarcina revizuirii și îmbunătățirii normelor igienico-sanitare, e- laborării normativelor privind echipamentul de lucru aflat în grija întreprinderii și efectuării unui control riguros asupra respectării întocmai a acestora. întreprinderile vor asigura din fondurile lor echipamentul de lucru conform normativelor ce se Vor stabili pentru lucrătorii din panificație.De asemenea, ministerele 

minister de către conducerea partidului, prin scrisoarea ce v-a fost adresată, este pe deplin justificată.Cu toate că producția întreprinderilor de panificație și morărit reprezintă ca pondere, în ramura producției alimentare, peste 20 la sută, Ministerul Industriei Alimentare a subapreciat răspunderea ce o avea față de o problemă atît de importantă cum este asigurarea populației cu pîine de bună calitate.Această subapreciere s-a manifestat, așa cum se arată în scrisoarea Comitetului Central al partidului, și la celelalte organe centrale de stat.Concufsul a scos în evidență, așa cum se arată în scrisoarea Comitetului Central al partidului că, la nivelul tehnic existent în unitățile de panificație și cu materia primă folosită în mod curent, lucrătorii brutari, folosind priceperea și cunoștințele lor, au produs în mod constant pîine de bună calitate, cu gust și aromă îmbunătățite și cu aspect plăcut. Indicii calitativ ai pîinii au crescut cu 15—20 la sută.Experimentările făcute în perioada concursului, precum și bogatul material tehnic-e- conomic strâns scot în evidență cu deosebită claritate rezervele importante pe care le avem în domeniul îmbunătățirii calității produselor.Nu este deajuns să elaborăm rețete tehnologice bune, ceea ce este un lucru foarte important, ele trebuie și corect aplicate ; calitatea producției depinde în cele din urmă de respectarea riguroasă a întregului proces de fabricație. Respectarea disciplinei tehno

Sănătății și Prevederilor Sociale, Industriei Alimentare. Comerțului și sfaturile populare, au datoria să stabilească condițiile igienico-sanitare privind transportul și desfacerea pîinii, luînd măsuri care să asigure respectarea a- cestor condiții.5. Pentru corelarea producției cu necesarul de consum, Comitetul de Stat al Planificării împreună cu Ministerul Industriei Alimentare și comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, vor face propuneri pentru dezvoltarea capacităților de producție, în acele orașe și centre muncitorești unde cerințele consumului justifică a- ceasta.6. în vederea îmbunătățirii conducerii și controlului asupra activității industriei de panificație, unitățile de producție din orașe și centre muncitorești vor trece sub conducerea și îndrumarea Ministerului Industriei Alimentare.Morile care macină făină pentru industria de panificație fiind indisolubil legate de aceasta, vor trece de la Comitetul de Stat pentru Valorificarea Produselor Agricole în administrarea Ministerului Industriei Alimentare.Ministerul Industriei Alimentare, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Comitetul de Stat pentru Muncă și Salarii, Comitetul de Stat pentru Valorificarea Produselor Agricole vor face propuneri de preluare și organizare a acestor u- nități.Trecerea întreprinderilor de panificație din orașe și centre muncitorești la Ministerul Industriei Alimentare nu mic-, șorează răspunderea sfaturilor populare regionale, orășenești și raionale, pentru a- sigurarea pîinii de calitate bună populației locale.Sfaturile populare trebuie să continue a ajuta conducerile întreprinderilor de panificație, în realizarea sarcinilor lor și în aplicarea măsurilor de îmbunătățire continuă 
a calității pîinii.Comitetul de Stat pentru Valorificarea Produselor A- gricole. sfaturile populare regionale, trebuie să asigure normala funcționare ă tuturor unităților de panificație și morărit pină la preluarea lor de către Ministerul Industriei Alimentare.Pentru unitățile de panificație și pentru morile prestatoare de serviciu care ră- mîn în directa subordonare a sfaturilor populare, Ministerul Industriei Alimentare va da îndrumări obligatorii și va 

logice — așa cum se subliniază în scrisoarea Comitetului Central — constituie o condiție esențială pentru realizarea și obținerea în mod constant a unei pîini de bună calitate.Vorbitorul a subliniat apoi că în industria de morărit și panificație, realizarea consumurilor stabilite prin rețete este obligatorie și orice reducere a acestora se reflectă direct în calitatea produselor.Unele sfaturi populare și conduceri ale întreprinderilor locale nu au înțeles suficient că lupta pentru economii nu poate fi ruptă de lupta pentru calitate, că ambele sînt de nedespărțit în activitatea economică. Reducerea neîncetată a prețului de cost trebuie să constituie pentru noi toți o sarcina de bază, dar ea nu trebuie să se îndeplinească sub nici un motiv în dauna calității produselor.în scrisoarea Comitetului Central al partidului se arată în mod just că Comitetul de Stat pentru valorificarea produselor agricole nu a pus în centrul atenției sale preocuparea sistematică pentru a obține în mod constant făinuri de bună calitate. Cu prilejul controalelor efectuate de către organele de partid au fost constatate lipsuri serioase în ceea ce privește realizarea extracțiilor legale.Trebuie să arătăm că nici comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, în a căror atribuție directă erau întreprinderile de panificație, nu s-au ocupat de această activitate, lăsînd-o pe seama aparatului industriei locale, care a privit industria de panificație numai sub aspectul producției globale, dezintere- sîndu-se de calitatea producției.Alături de noi, sfaturile populare trebuie să tragă învățăminte serioase din lipsurile din trecut, pentru ca sarcinile prevăzute în scrisoarea Comitetului Central să fie realizate întocmai. 

efectua controlul periodic a- supra felului în care își desfășoară ele activitatea.7. întreprinderile de morărit au sarcina să asigure în mod constant unităților de panificație, făină cu indici calitativi superiori — una din condițiile de bază în fabricarea de pîine de bună calitate. Conducerile întreprinderilor, muncitorii, tehnicienii și inginerii din unitățile de morărit, au obligația de a respecta cu strictețe extracțiile de făină stabilite prin lege, maturizarea făinei și întregul proces de măciniș.8. Comitetul de Stat al Planificării, împreună cu Ministerul Industriei Alimentare și comitetele executive ale sfaturilor populare, vor lua măsuri pentru dotarea unităților de panificație cu mijloace adaptate condițiilor specifice de transport a pîinii astfel ca produsele să ajungă în rețeaua de desfacere în cele mai bune condiții.Ministerul Comerțului și sfaturile populare vor trebui să ia măsuri pentru îmbunătățirea rețelei de desfacere a pîinii și produselor de panificație, pentru o mai bună îngrijire și întreținere a unităților de desfacere și aprovizionarea acestora la timp și cu un sortiment cît mai variat.în scopul îmbunătățirii recepției produselor, centrele de desfacere a pîinii aflate în subordinea întreprinderilor de panificație trec în rețeaua comercială.9. Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru îmbunătățirea metodologiei planificării prețului de cost și a beneficiilor în întreprinderile de panificație și morărit în așa fel îneît aceasta să stimuleze îmbunătățirea calității produselor.10. Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn socotește că acest concurs și analiza rezultatelor lui trebuie să constituie începutul unei largi mișcări de masă a muncitorilor brutari și morari pentru îmbunătățirea calității pîinii.Este necesar să se dezvolte în acest sens întrecerea între muncitorii brutari, între brutării și orașe pentru pîinea de cea mai bună calitate. în acest scop se vor organizâ a- nual concursuri orășenești și regionale, iar la 2 ani concursuri pe întreaga țară. Celor evidențiâți li se vor acorda premii în bani șî distincții.Pe lîngă comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și orășenești, cu
Comitetul Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

In scrisoarea Comitetului Central se arată că o deosebită importanță pentru realizarea unor produse de panificație de bună calitate o are și asigurarea celei mai stricte igiene a utilajului, a locului de muncă și a personalului. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej personal a indicat să fie luate de către Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, sfaturile populare și conducerile întreprinderilor un complex de măsuri care să schimbe radical situația din întreprinderile de panificație, pentru a deveni model de curățenie și igienă în producție, în cadrul acestor acțiuni, ni s-a trasat sarcina ca, din fondul de producție, întreprinderile să asigure pentru toți lucrătorii din industria de panificație haine de lucru, să se amenajeze vestiare în cate să fie păstrate hainele de stradă și, separat, cele de lucru, dușuri etc.în ridicarea stării igienico- sanitare a unităților de producție, trebuie dată o atenție deosebită întreținerii utilajului în perfectă curățenie și stare de funcțiune iar vetrele să fie curățate după fiecare șarjă. în jurul fabricilor de pîine, în curtea acestora trebuie să fie o curățenie exemplară.După ce s-a referit la problema calificării lucrătorilor în domeniul panificației, vorbitorul a spus:La preluarea unităților de panificație, în cadrul Ministerului Industriei Alimentare, vom aplica cu strictețe indicația ce ne-a fost dată de conducerea de partid de a pune în fruntea direcțiilor generale, a întreprinderilor, cadre calificate și cu o mare experiență în producție, capabile să îndeplinească cu cele mai bune rezultate sarcinile pe care le pune partidul.în scrisoarea Comitetului 

sprijinul sindicatelor și comitetelor de femei se vor constitui echipe de control obștesc formate din cei mai exi- genți cetățeni și împuternicite să controleze fabricarea, transportul și desfacerea pîinii.Organele și organizațiile de partid, sindicale și U.T.M. vor trebui să acorde o atenție sporită muncii politice de masă în vederea mobilizării muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din unitățile de panificație și morărit, la lichidarea lipsurilor existente, îmbunătățirea procesului de producție, calificarea cadrelor și în mod deosebit la ridicarea calității produselor și îmbogățirea sortimentelor.Organele și organizațiile de partid vor trebui Să analizeze și să controleze în mod permanent felul cum îndeplinesc întreprinderile de morărit și panificație sarcinile ce le revin pe baza hotărîri- lor partidului și guvernului pentru îmbunătățirea activității lor.Ziarele și revistele, radioul și televiziunea au sarcina să contribuie la dezvoltarea mișcării pentru ridicarea calității pîinii.
Dragi tovarăși,Cu toții muncim pentru înfăptuirea sarcinilor istorice puse de al IlI-iea Congres al Partidului. Tara noastră se dezvoltă an de an, lună de lună, zi de zi pe drumul bunăstării, al desăvîrșirii construcției socialismului. Pe măsura dezvoltării economiei patriei crește nivelul de trai ăl poporului ; oamenii mă- nîncă, se îmbracă, trăiesc mai bine. Voi, muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii din industria de panificație și morărit aveți o mare răspundere și un rol important în asigurarea satisfacerii cerințelor populației.Poporul așteaptă de la voi să dați pîine de calitate superioară, plăcută la gust, hrănitoare și consistentă, în sortimente variate !Puteți să faceți aceasta !Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn a- dresează membrilor și candi- daților de partid, utemiștilor, tuturor muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și funcționarilor din industria de panificație și morărit, chemarea de a nu precupeți eforturile pentru traducerea în viață a măsurilor stabilite de partid în vederea îmbunătățirii calității pîinii. Sîntem deplin încredințați că veți munci cu avînt, hărnicie și pricepere pentru rezolvarea acestei sarcini.

Central se arată că întreprinderile de panificație din orașele și centrele muncitorești, precum și întreprinderile de morărit ce macină cereale pentru industria de panificație trec sub conducerea directă a Ministerului Industriei A- limentare. Această importantă măsură ridică în fața noastră sarcina de mare răspundere de a generaliza experiența pozitivă rezultată din concurs, de a da viață măsurilor prevăzute în scrisoarea Comitetului Central, precum și indicațiilor personale ale tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ministerul Industriei Alimentare va studia în cel mai scurt timp, împreună cu celelalte organe centrale de stat și cu comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, formele cele mai potrivite pentru organizarea unităților de panificație și morărit și vor lua măsuri de aplicarea lor imediată.Conducerea Ministerului Industriei Alimentare, sprijinin- du-se pe harnicii lucrători din industria de panificație și morărit, se angajează în fața conducerii de partid să ia toate măsurile și să depună toate eforturile pentru realizarea, în perioada care urmează, a unei cotituri, pentru a introduce în tot sectorul de panificație rețetele și procedeele tehnologice cele mal bune, pentru a îmbogăți sortimentele și a folosi rațional mijloacele de muncă și materialele puse la dispoziția noastră, pentru a crea condițiile cele mai favorabile la locurile de muncă și a folosi din plin experiența valoroasă a fruntașilor în producție.Vom elabora pentru fiecare întreprindere planul măsurilor tehnico-organizatorice, a căror realizare în cel mai scurt timp să asigure atît cantitativ rât și calitativ pîine și produse de panificație care să dea o deplină satisfacție atît consumatorilor, rât și lucrătorilor brutari care le-au produs.

Dragi tovarăși și tovarășe,Am ajuns la sfîrșitul consfătuirii noastre al cărei scop a fost analiza rezultatelor concursului „Pentru pîinea de cea mai bună calitate"Acest concurs, la care au participat cei mai buni lucrători brutari din toate regiunile țării, a fost organizat din inițiativa conducerii partidului și sub îndrumarea directă a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, care încă din convorbirea pe care a avut-o cu dv. la Comitetul Central al partidului v-a solicitat să contribuiți prin propuneri și sugestii la găsirea unor procedee și rețete de fabricație menite să asigure ridicarea calității pîini și creșterea numărului sortimentelor. Cu a- cest prilej, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a dat indicații deosebit de prețioase cu privire la obiectivele concursului și modul de organizare a a- cestuia. subliniind în special necesitatea ca, în aprecierea rezultatelor, criteriul determinant să fie părerea masei largi de consumatori și, în primul rînd, a muncitorilor din întreprinderi. Zi de zi, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej s-a interesat de modul cum se desfășura concursul, de rezultatele pe care le-au obținut echipele aflate în întrecere. dînd pe parcurs numeroase îndrumări concrete.Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, nefiind în Capitală, nU a putut lua parte la această consfătuire de încheiere a concursului „Pentru pîinea de Cea mai bună calitate" și ne-a rugat să transmitem salutul său călduros dv., pârticipân- ților lă concurs, și prin dv. tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din industria de panificație și morărit. precum și urarea de noi succese în lupta pentru ă asigura populației pîine de calitate superioară.
Tovarăși,Scrisoarea C.C. al P.M.R. adresată muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din industria de panificație și morărit reprezintă o sinteză cuprinzătoare a învățămintelor și concluziilor ce s-au desprins din desfășurarea concursului. Ea vădește preocuparea permanentă a conducerii partidului pentru ridicarea necontenită a nivelului de trai al populației, grija de a asigura oamenilor muncii nu numai o abundență de bunuri de consum, ci și o mai bună calitate a acestora. Analiza temeinică, aprofundată, a situației din industria de morărit și panificație, bogăția ideilor și claritatea sarcinilor trasate în acest important document, constituie punctul de plecare în realizarea unei cotituri hotărâte în vederea îmbunătățirii calității produselor atît pentru întreprinderile din ramura panificației, cît și pentru instituțiile, organele și organizațiile de stat în a căror sferă de preocupări intră acest domeniu de activitate.învățămintele ce s-au desprins din modul de organizare a concursului și rezultatele acestuia, din analiza făcută în scrisoarea C.C. al P.M.R., constituie un puternic factor de mobilizare a lucrătorilor din sectorul de morărit și panificație. însuflețindu-i în munca creatoare pentru descoperirea și folosirea tuturor posibilităților și rezervelor existente în vederea îmbunătățirii calității produselor. Concluziile și sarcinile ce izvorăsc din scrisoarea Comitetului Central merită să fie studiate, îmbrățișate cu căldură și folosite în producție și în celelalte sectoare de activitate ale economiei țării noastre.în această lumină apare și mai clar fiecăruia dintre noi înalta valoare a indicațiilor și îndrumărilor tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, căruia îi aparține inițiativa organizării concursului și însăși aprecierile, concluziile și sarcinile cuprinse în scrisoarea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.
Tovarăși,Concursul s-a desfășurat în spiritul sarcinilor trasate prin Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste în cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea P.C.R.; el s-a înscris în cadrul măsurilor adoptate în vederea realizării sarcinilor de mare însemnătate trasate de Congresul al III-lea al P.M.R. în domeniul ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii.întreaga desfășurare a concursului, rezultatele obținute și lipsurile dezvăluite cu a- cest prilej, au confirmat justețea inițiativei luate de conducerea partidului. Cele mai bune cadre din sectorul de panificație și un număr de gospodine pricepute în producerea pîinii și-au manifestat în cadrul întrecerii capacitatea și bogata lor experință. Se cuvine să subliniem în mod deosebit în această privință meritele tovarășilor Dumitru Zidaru, Ion Bunghez, Nicolae Bolfan, Andrei Ta- mași, Iosif Micălăceanu, Constantin Turoți. Vintilă Gherman, care s-au situat cu echipele lor pe primele locuri ale concursului și care printr-o activitate rodnică au adus o contribuție însemnată la buna desfășurare a întrecerii pentru calitatea superioară a pîinii și sporirea sortimentelor de panificație.Concursul „Pentru pîinea de cea mai bună calitate" îm

bogățește experiența întrecerii socialiste și reprezintă o formă nouă, superioară, de organizare a acesteia. O mare însemnătate are în această privință faptul că produsele realizate în timpul concursului au fost supuse permanent controlului nemijlocit și a- precierii consumatorilor. îmbinarea eforturilor lucrătorilor din concurs cu sugestiile și aprecierile făcute de consumatori a stimulat și mai mult spiritul de inițiativă, determinînd astfel zi de zi îmbunătățirea rețetelor și procedeelor tehnologice, care au contribuit la obținerea unor produse de o calitate din ce în ce mai bună.
Tovarăși,întrecerea care a avut loc și consfătuirea de astăzi au dovedit odată mai mult cît de just procedează partidul rând face apel la bogata experiență și la inițiativa creatoare a maselor în rezolvarea celor mai importante probleme ale producției, ale economiei-Răspunzînd cu entuziasm chemării conducerii partidului de a da oamenilor muncii pîine de cît mai bună Calitate, participanții la concurs, punînd în valoare bogatele lor cunoștințe profesionale, au găsit soluții și metode corespunzătoare de fabricație; ei au reușit să realizeze produse de calitate superioară celor din producția curentă și să depășească nivelul calitativ al plinii pe care ei înșiși o produceau înainte de concurs. în felul acesta, concursul a constituit o adevărată școală plină de învățăminte pentru noi toți.Așa cum se subliniază în scrisoarea C.C. al P.M.R.. deosebit de important este faptul că produsele calitativ superioare au fost realizate de concurenți cu utilajul existent și cu materie primă de aceeași calitate cu cea folosită în mod curent, ceea ce demonstrează pe deplin cît de multe rezerve de ridicare a calității produselor există încă în întreprinderile noastre.Concursul a scos în evidență că adevăratele cauze ale calității încă necorespunzătoare a pîinii nu constau atît în nivelul actual al tehnicii din industria de panificație, în dotarea cu utilaje a acestui sector — așa cum susțineau unele cadre tehnice din Ministerul Industriei Alimentare, de la sfaturile populare și din întreprinderile de morărit și panificație. Este de ajuns să arătăm că în ultimii ani s-au construit în țara noastră peste 50 unități noi de panificație, s-au mecanizat principalele operațiuni ale procesului de producție, s-a modernizat un număr de mori și a crescut continuu numărul cadrelor calificate care muncesc în această ramură de producție. Partidul și guvernul vor continua și în viitor să asigure prin politica de investiții creșterea nivelului utilării tehnice a acestor sectoare ale industriei, dar a- ceasta nu înseamnă că trebuie să lăsăm nefolosite largile posibilități existente pentru îmbunătățirea substanțială a calității produselor.Trebuie însă spus că Ministerul Industriei Alimentare, care are sarcina îndrumării și controlului tehnic al unităților de producție din industria de panificație, nu a pus în centrul atenției sale problema calității pîinii, unul din alimentele de bază ale populației. care se găsește zi de zi pe masa fiecărui cetățean. După trecerea întreprinderilor de panificație în subordinea sfaturilor populare, ministerul s-a considerat absolvit de răspunderea îndrumării tehnice a acestui sector și nu a luat. împreună cu sfaturile populare, măsurile organizatorice și economice necesare pentru folosirea mai rațională a utilajelor și instalațiilor cu care au fost dotate întreprinderile, în vederea înlăturării cauzelor ce împiedică producerea unei pîini de bună calitate.Din rezultatele practice ale concursului se desprinde clar cît de greșită a fost părerea celor care, subapreciind experiența și capacitatea lucrătorilor din industria de panificație, neglijind stimularea inițiativei, lor creatoare, afirmau că fără o vastă acțiune de reutilare tehnică a întreprinderilor nu se poate obține o pîine de mai bună calitate.Așa cum se subliniază în scrisoarea C.C. al P.M.R. și cum, pe bună dreptate, au arătat tovarășii care au luat cuvîntui aci, ar fi greșit și dăunător să amînăm acțiunea de îmbunătățire a calității pîinii pînă rând vor fi reuti- late și modernizate toate morile și întreprinderile noastre de panificație. Acesta este un proces de mai lungă durată, iar oamenii muncii au nevoie de pîine de bună calitate a- cum, și trebuie spus că dispunem de condițiile necesare pentru a satisface această cerință.
Tovarăși,Participanții la discuții și-au exprimat în unanimitate acordul și aprobarea deplină față de aprecierile, concluziile și măsurile cuprinse în scrisoarea C.C. al P.M.R.In scrisoare se subliniază necesitatea introducerii de îndată a noilor rețete și procedee tehnologice pe baza cărora s-a obținut cea mai bună pîine în perioada concursului, precum și a noilor sortimente omologate.Rezultatele bune obținute 

în timpul concursului se datoresc în special faptului că participanții sînt lucrători cu o înaltă calificare, ceea ce dovedește importanța și necesitatea preocupării temeinice pentru pregătirea viitoarelor cadre de muncitori, maiștri și ingineri pentru industria de panificație. Astfel, potrivit indicațiilor tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, principala formă de pregătire a noilor cadre de muncitori brutari cu înaltă calificare va fi ucenicia la locul de muncă, îmbinată cu frecventarea cursurilor serale ale școlii profesionale. Din rândurile celor mai calificați muncitori brutari vor fi selecționați tovarăși care vor urma școlile tehnice de maiștri fără scoaterea din producție, spre a deveni conducători competenți ai procesului de producție, a- devărați artiști în meseria lor. în pregătirea inginerilor atît în anii de studiu cît și în timpul efectuării stagiului în producție va trebui să se acorde o mare a- tenție ajutorării acestora în însușirea unor cunoștințe practice legate de desfășurarea tuturor fazelor procesului tehnologic, formând cadre cu o temeinică pregătire teoretică de specialitate, îmbinată cu o înaltă măestrie profesională.O altă importantă categorie de măsuri prevăzute în scrisoarea C.C. al P.M.R. se referă lă îmbunătățirea condițiilor de muncă, dezvoltarea conștiinței socialiste și întărirea disciplinei muncii, precum și la problemele Salarizării. în aplicarea acestor măsuri sarcini importante revin unor organe centrale de stat, sfaturilor populare și sindicatelor. Comitetul de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii, organele sindicale și sfaturile populare, care au experimentat timp îndelungat 
în unele întreprinderi din industria panificației sistemul de Salarizare în regie cu premii pentru calitate, nu au tras concluzii și nu au prezentat conducerii partidului și guvernului propuneri privind măsurile corespunzătoare pentru introducerea acestui sistem în toate unitățile. Scrisoarea C.C. prevede trecerea de la salarizarea în acord la salarizarea în regie cu premii lunare pentru calitate, ceea ce va spori cointeresarea materială a lucrătorilor brutari, făcînd să crească cîștigul lor în raport direct cu calitatea produselor.In acțiunea de îmbunătățire a calității pîjnii trebuie atrase cele mai largi categorii de cetățeni, aprecierea consumatorilor reprezentând principalul criteriu de orientare în analizarea rezultatelor practice obținute și în adoptarea măsurilor pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor. Tocmai de aceea conducerea partidului a dat indicația de a se constitui pe lîngă comitetele executive ale sfaturilor populare, cu sprijinul sindicatelor și comitetelor de femei, echipe de control obștesc, alcătuite din cei mai exigenți cetățeni, împuterniciți să controleze fabricarea, transportul și desfacerea pîinii.Consiliul de Miniștri va a- dopta hotărârile necesare pentru aplicarea în viață a indicațiilor cuprinse în scrisoarea C.C. al P.M.R.

Tovarăși,Concursul, organizat dirâ ini.: țiativâ și sub directa îndrumare a primului secretâr al C.C. al P. M. R. tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a produs un larg ecou în rândurile lucrătorilor din industria de panificație, a populației și a avut efecte pozitive în însuflețirea și mobilizarea muncitorilor brutari, inginerilor și tehnicienilor la îmbunătățirea calității produselor. El a scos în evidență posibilitățile reale de ridicare a calității pîinii în condițiile existente.Generalizarea rețetelor, pro. cedeelor de fabricație și a experienței acumulate în timpul concursului va duce la realizarea unui important pas înainte în producția industriei de panificație și va asigura populației o pîine de calitate mai bună. Un mare rol va a- vea în această privință traducerea în viață a indicațiilor C.C. al P.M.R. cu privire la organizarea unei largi întreceri între muncitorii brutari, unitățile de panificație și desfășurarea unor concursuri a- nuale pe orașe și regiuhi și din doi în doi ani pe întreaga țară. Fără îndoială că cei mai huni îndrumători în extinderea experienței râștigate în cadrul concursului ce s-a încheiat veți fi dv dragi tovarăși, care ați participat la găsirea celor mai bune soluții pentru îmbunătățirea calității pîinii și lărgirea sortimentelor și că alături de dv în lupta pentru înfăptuirea acestor țeluri, se vor afla toți muncitorii, tehnicienii și inginerii din industria de panificație.
Tovarăși,Scrisoarea Comitetului Central, document de mare importanță politică, trebuie să fie studiată și dezbătută mai în- tîi în organizațiile de partid și apoi cu masa de oameni ai muncii din instituțiile și întreprinderile de panificație și morărit. Atît în instituțiile centrale, rât și în întreprinderi, dezbaterea va avea la bază un studiu prealabil asupra situației concrete a fiecărui loc de muncă, elaborîn- du-se planuri de măsuri eco- nomico-organizatorice care să asigure îndeplinirea cu succes
(Continuare în pag. a 4-a)



Cuoîntarea tovarășului
Gheorghe Apostol

(Urmare din pag. a 3-a) a sarcinilor ce rezultă din scrisoarea C.C. al P.M.R.Conducerea partidului cere organelor și organizațiilor de partid să controleze permanent felul cum întreprinderile de morărit și panificație îndeplinesc sarcinile prevăzute în scrisoarea Comitetului Central. O atenție sporită trebuie să acorde organizațiile de partid, sindicale și de U.T.M., muncii politice de masă, în vederea mobilizării colectivelor de muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari pentru înlăturarea lipsurilor existente, îmbunătățirea procesului de producție, calificarea cadrelor și realizarea unor producții de bună calitate în mod constant și pe întreaga țară.Un rol important în desfășurarea acțiunii pentru îmbunătățirea calității produselor revine presei noastre de partid, radioului și televiziunii, rare au datoria să popularize
Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Răspunsul participantelor la concursul pe țară 
„pentru plinea de cea mai bună calitate"

Noi, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii participanfi la concursul 
pe farS pentru „Pîinea de cea 
mai bună calitate*4, am primit cu 
deosebită bucurie scrisoarea in- 
suflefitoare adresată de Comite
tul Central al Partidului Muncito
resc Romîn nouă și tuturor celor 
care muncesc în industria de pa
nificație și morărit.

Înalta apreciere dată rezultate
lor concursului și a roiului pe care 
îi are profesiunea de brutar con
stituie un stimulent puternic și 
un izvor de înflăcărare în mobili
zarea tuturor lucrătorilor pentru a 
produce pîine și făinuri de calita
te superioară, în sortimente tot 
mai bogate.

Succesele obfinute în cadrul 
concursului și faptul că acesta a 
scos la iveală posibilitățile și re
zervele existente în sectorul de 
panificație pentru îmbunătățirea 
calității pîinii, se datoresc con
ducerii de către partid, aplicării 
în munca noastră de zi cu zi a 
indicațiilor și îndrumărilor deo
sebit de prețioase pe care 
ni l-ea dat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în convorbirea a- 
vută cu noi la Comitetul Central 
ăl Partidului și. in timpul desfășu
rării concursului.

Sintem convinși că aplicarea în 
viafă a măsurilor preconizate de 
Comitetul Central al Partidului va 
duce la ridicarea activității indus
triei de panificație la nivelul ce

Decretul Consiliului de Stat al R. P. Romîne 
privind conferirea de ordine și medalii 

unor lucrători din industria de panificațiePentru merite deosebite în ridicarea nivelului calitativ al produselor de panificație și pentru rezultatele obținute în cadrul concursului „Pentru pîinea de cea mai bună calitate"Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne, decretează:ART. 1. — Se conferă „ORDINUL MUNCII" clasa Il-a următorilor tovarăși : Dumitru Zidaru, Ion Bunghez, Nicolae Bolfan, Constantin Turoți, Andrei Tamași, Iosif Micălă- ceanu, Gherman Vintilă.ART. 2. — Se conferă „ORDINUL MUNCII” clasa IlI-a următorilor tovarăși: Dumitru Ceas, Gheorghe Cinică, Nicolae Tîmplaru, Ilinca Olteanu, Constantin Ungureanu, Florea Tirilă, Ion Ochia, Iacob Soroceanu, Matei Stan, Henric Filip, Dumitru Ioan, Ion Bela Scbestein, Matei Krebsz, Marin Zepp, Petre Konig, Bella Manks, Ioan Tudor, Martin Hans, Marin Cristian, Victor Moraru. Mihai Melis, Foca Aduml- troaiei, Petre Piale, Nicolae Bărbulescu, Arcadie Cenușă, Mircea Pînzaru, Cornel Fleșeru, Maximilian Lazăr, Marin Bălăceanu, Vasile Gavrilescu, Nicolae Georgescu, Bella Farkaș.ART. 3. — Se conferă „MEDALIA MUNCII” următorilor tovarăși : Eugen Isman, Teodor Chișleag, Mihaî Prostiri, Petre Anton, Ion Resiga, Ion Malea, Sever Petruică, Ion Oprea, Vasiliu Apostol, Anton Ciuda, Alexandru Tătaru, Gheorghe Hrișcă, Petre Onicaș, Ioan Coca, Mihai Brătu- leanu, Ștefan Chibici, Ștefan Tîșnei, Gheorghe Cacianov, Francisc Huszar, Antal Pall, Iosif Nagy, Stere Simicu, Vasile Bancotă, Vasile Gheorghe, Nicolae Pătrașcu, Gheorghe Olaru, Gheorghe Văcaru, Gherghina Constantin, Elisabeta Cîrciu, Nicolae Teodorescu, Carol Hoția, Ion Covaci, Victor Matei, Gheorghe Popescu, Ion Sandu, Iiie Angelescu, Elena Ivan, Eugenia Gradu, Ion Moșuțan, Mihai Vladovici, Oprea Jurcă, Nicolae Ispas, Dorin Lupșa, Ion Alexandrescu, Constantin Suliman, Mihai Anton iu, Niculae Frunză, Adolf Lichtstein, Crăciun Cîmpan, Iosif Csontos, Alexandru Albert, Grigore Blaga, Gheorghe Berinde, Teodor Nyomati, Ludovic Rode, Nicolae Vlaicu, Constantin Mureșan, Ștefan Fabian, Ladislau Kicsak, Nicolae Weiss, Dumitru Tănase, Maria Stieger, Elena Frățilă, Magdalena Tomiuc.Președintele Consiliului de Stat; al Republicii Populare Romîne 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

E 1
(Urmare din pag. I-a)

din Vișeu, era convinsă că se 
poate descurca foarte bine în 
Gara de Nord. A mai fost 
acum cîțiva ani în București. 
Var acum, nu cumva a greșit 
ieșirea ? Spre Palatul admini
strativ C.F.R. nu erau atîtea 
blocuri! Cînd au apărut ? 
Cind s-au deschis atîtea ma
gazine 1 Piața Gării de Nord 
e alta !

...Mașinile se umplu una 
cîte una și pornesc spre citeva 
din marile cămine studențești 
ale Capitalei unde vor fi ca
zați excursioniștii. Pe Calea 
Griviței se profilează în zare 
siluetele noilor construcții: 

ze și să generalizeze experiența pozitivă acumulată în lupta pentru calitatea produselor, să dezvăluie neajunsurile și să combată rutina și conservatorismul, care se mai manifestă în unele întreprinderi.Tovarăși,Partidul și guvernul, poporul muncitor acordă o înaltă. prețuire muncii brutarilor. Expresie a acestei prețuiri o constituie însăși scrisoarea C.C. al P.M.R. adresată tuturor lucrătorilor din industria de morărit și panificație, precum și distincțiile și premiile ce vor fi acordate fruntașilor concursului.C.C. al P.M.R., tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej personal sânt încredințați că brutarii se vor călăuzi în întreaga lor activitate de gîndul că pîinea pe care ei o produc o consumă oțelarii, minerii, petroliștii, constructorii de mașini, textiliștii, oamenii de

rințelor sporite ale populajiei din 
tara noastră.

Ne angajăm să muncim neobo
sit pentru aplicarea măsurilor 
stabilite de partid, să îmbunătățim 
activitatea noastră în producție, să 
generalizăm în întreaga tară re
zultatele bune obfinute in con
curs, să transformăm concursul 
nostru intr-o largă mișcare de 
masă a tuturor muncitorilor bru
tari și morari. Nici un efort nu 
este prea mare pentru a răspunde 
cu cinste chemării partidului și 
așteptărilor poporului nostru. Așa 
cum oamenii muncii din toate ce
lelalte ramuri ale economiei na
ționale luptă pentru o calitate su
perioară a producției, tot astfel 
vom munci neobosit și noi pen
tru a asigura minerilor, siderur- 
gișfilor, constructorilor de mașini, 
textiliștilor, ceferiștilor, militarilor, 
femeilor și copiilor, întregii 
populafii o pîine bună, plăcută 
la gust, hrănitoare și consistentă.

Asigurăm Comitetul Central al 
partidului că vom organiza și in
tensifica întrecerea între brutari, 
intre unitățile de panificație, în
tre orașele țării. Dînd dovadă de 
inifiativă și spirit gospodăresc, din 
materiile prime de care dispunem 
și cu dotarea tehnică actuală, prin 
aplicarea celor mai bune refete 
și procedee de fabricație, respec- 
tind disciplina tehnologică a pro
ducției, afenți ta observațiile și 
propunerile consumatorilor, vom 

e v i în
capetele se întorc intr-acolo. 
Prin centru, blocuri noi de 
locuințe; privirile se opresc 
asupra lor, atît cît îngăduie 
viteza mașinii. Peste tot, in 
fiecare clipă, ceva îți solicită 
atenția. Și Viorica Nistor și 
Oltea Bighei, moldovence și 
Ștefan Kele din Sighet, și A- 
lexandru Mondiș, și Ana Cior
ba citiseră sau auziseră multe 
despre Capitală; nu și-o in- 
chipuiseră însă așa de fru
moasă cum li se desfășoară 
acum prin fața ochilor. Mihai 
Cora se și vede în mijlocul 
colegilor din comuna lui, Bîr- 
seni-Sighet, povestind... Sub 
influența puternică a prime
lor impresii, Agneta Sătmă.

știință și cultură, mecanizatorii și militarii patriei noastre, femeile și copiii, întregul nostru popor muncitor. După rezultatele obținute în îmbunătățirea calității pîinii, oamenii muncii vor aprecia felul în care brutarii își îndeplinesc îndatorirea lor nobilă, patriotică.Angajamentele pe care vi le-ați luat în cadrul acestei consfătuiri ne întăresc convingerea că veți continua cu tot elanul munca pentru a valorifica și consolida rezultatele obținute în așa fel încît oamenii muncii să primească pîine de calitate bună, intr-un sortiment tot mai variat, care să satisfacă gusturile și exigențele lor îndreptățite.în numele C.C. al P.M.R. și al Consiliului de Miniștri al R. P. Romine vă urăm spor la muncă și nu ne îndoim, dragi tovarăși, că vă veți dovedi demni de încrederea pe care partidul, guvernul și poporul nostru v-o acordă din toată inima.

produce constant și în Întreaga 
}ară pîine de cea mai bună cali
tate. Ridicînd propria noastră ca
lificare profesională, muncind 
pentru buna cunoaștere a întregu
lui proces de fabricare a pîinii, 
vom pregăti totodată noi cadre 
de brutari și morari competenfi, 
stăpîni pe meserie, demni de 
înalta prețuire pe care o acordă 
partidul și oamenii muncii profe
siunii noastre.

Încredințăm conducerea parti
dului nostru și pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, perso
nal, că lucrătorii din industria de 
panificație, luînd cunoștință de 
scrisoarea Comitetului Central sînt 
hotărifi să pună întreaga lor e- 
nergie și capacitate creatoare în 
slujba traducerii în viafă a măsu
rilor stabilite, îndeplinind astfel 
în mod exemplar sarcinile ce re
vin industriei de panificație în 
cadrul obiectivelor stabilite de 
Congresul al lll-lea al partidului 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al poporului.

Avem toate posibilitățile să 
dăm populației din patria noas
tră pîine de mai bună cali
tate, în sortimente mai bogate și 
nu ne vom cruța forjele pentru în
deplinirea acestei sarcini de mare 
răspundere incredinfată de con
ducerea partidului cu deplina 
convingere că o vom rezolva.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn — inițiatorul și organizato
rul victoriilor noastre I

Consfătuirea 
cu participanții 

la concursul pe țară 
„pentru pîinea 

de cea mai bună 
calitate"

(Urmare din pag. I-a) sori adresate C. C. al P. M. R-, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, de către participanții la concursul „Pentru pîinea de cea mai bună calitate “.Cu prilejul lucrărilor consfătuirii, participanții și-au afirmat în repetate rînduri angajamentul lor de a nu precupeți nici un efort pentru a da viață sarcinilor ce le revin, și-au exprimat dragostea lor fierbinte față de Partidul Muncitoresc Romîn, față de Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Ș-a dat apoi citire decretului Consiliului de Stat al R.P. Romine prin care se conferă ordine și medalii unor lucrători din industria de panificație, fruntași ai concursului.Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a înmînat ordinele și medaliile celor distinși, felici- tîndu-i călduros și urîndu-le noi succese în muncă. De asemenea, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a înmînat premiile participanților fruntași la concurs.Cu această ocazie s-au înmînat unul număr de 142 de tovarăși insigne și diplome de fruntaș în sectorul de panificație acordate de Ministerul Industriei Alimentare și de C.C. al Uniunii Sindicatelor din instituțiile administrative de stat și sfaturile populare.(Agerpres)
drumef
reanu, solista Școlii medii nr. 2 
din Arad își propune în gînd 
(cum am aflat totuși, dacă a 
fost numai în gînd ? secret 
profesional) să includă în re
pertoriu un cîntec despre 
București. Neapărat...

In drum spre cămine, pri
virile a 1600 de elevi au isco
dit Bucureștiul cu aviditate. 
La prinz, 1600 de elevi au luat masa și au pornit apoi să 
viziteze Capitala pe un circuit 
cu 46 de obiective. Ei au vă
zut locurile legate de lupta 
partidului în ilegalitate, ca. 
sele conspirative, cămăruțele 
scunde în care comuniștii - 
cei mai buni fii ai poporului, 
aflați în fruntea luptei po-

• O E- T
Pentru stabilirea datei alegerii unor deputat! 

în Marea Adunare Națională
Intrucît în unele circumscripții electorale au rămas 

vacante locurile de deputați în Marea Adunare Națio
nală a Republicii Populare Romîne,

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne 

DECRETEAZĂ:
Articol unic. — Se stabilește ziua de 24 septembrie 

1961, ca dată a alegerii de deputați în Marea Adunare 
Națională pentru circumscripțiile electorale:

— Caransebeș, regiunea Banat,
— Băneasa, regiunea Dobrogea.

Președintele Consiliului de Stat,
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Cu prilejul sărbătorii nafionale 
a R. P. Polone

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a poporului polonez, sîmbătă 
după-amiază ambasadorul R. P. 
Polone la București Janusz Zam- 
browicz a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

★Cu prilejul sărbătorii naționale a R. P. Polone, la cinematograful „Uie Pintilie" din Iași a avut loc sîmbătă seara un spectacol de gală cu filmul „Cavalerii teutoni", o producție a studiourilor poloneze. La
TELEGRAME
EXCELENTEI SALE DOMNULUI 

CHARLES DE GAULLE 
Președinte al Republicii Franceze PARISCu prilejul zilei de 14 iulie, sărbătoarea națională a Franței, vă rog să primiți, Excelență, călduroase felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală, pentru pacea și prosperitatea poporului francez.GHEORGHE GHEORGHIU DEJ Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

EXCELENȚEI SALE
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJBUCUREȘTIVă exprim, Excelență, cele mai sincere mulțumiri pentru mesajul pe care mi l-ați adresat cu ocazia sărbătorii naționale franceze și vă exprim cele mai bune urări de fericire personală și pentru viitorul fericit al poporului romîn.C. de GAULLE
MAIESTĂȚII SALE IMPERIALE

HAILE SELLASIE I 
împărat al Etiopiei ADDIS ABEBACu ocazia aniversării zilei de naștere a Majestății Voastre Imperiale — ziua națională a Etiopiei — exprim Majestății Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea personală a Majestății Voastre și pentru prosperitatea poporului etiopian.GHEORGHE GHEORGHIU DEJ Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

EXCELENTEI SALE DOMNULUI 
GAMAL ABDEL NASSER 

Președintele Republicii Arabe Unite CAIROîn numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine și al meu personal, exprim Excelenței Voastre cu ocazia zilei de 23 iulie, sărbătoarea națională a Republicii Arabe Unite, sincere felicitări și cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului R.A.U și pentru fericirea dv. personală.GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
De pe Mureș, Tîrnave șî Olt

(Urmare din pag. a I-a)cestor tineri romîni, maghiari și germani, despre fericirea de-a trăi într-o țară atît de frumoasă și bogată, în care și ei contribuie, prin munca și hărnicia lor, la desăvîrșirea socialismului. Privirele trec de la un panou la altul, ca un curent care scapără între atîtea puncte luminoase. Toate laolaltă, izvoare fosforescente, dau conturul simbolic al patriei socialiste — și se string în punctul cel mai luminos, steaua în cinci colțuri, Bucureștiul.— Aici ne aflăm, zice ghidul. arătînd locul Bucureștiu- lui pe această hartă originală.Tinerii se uită unul Ia altul cu o bucurie aproape școlărească. Da, sînt în inima Capitalei.
i e
porului pentru libertate - 
pregăteau zilele acestea feri
cite. in care fiii oamenilor 
muncii din toate colțurile ță
rii își cunosc patria, capitala 
patriei în neuitate zile de 
excursie.

Mașinile au pornit apoi 
spre cartierele muncitorești, 
spre locurile istorice, spre col
țurile pitorești ale orașului, 
pe marile artere ale Bucu. 
reștiului. Mîine ? Alte plim- 
bări, alte impresii, alte frumu
seți cunoscute.

Dar pînă mîine, dragi oas
peți, bine ați venit în ospita
liera voastră Capitală. Nu.i 
așa că vg, simțiți, într-adevăr 
ca acasă ? 

spectacol a fost de față Emil Karewicz unul din principalii interpret: ai filmului, care a adresat publicului spectator un cuvînt de salut. Despre dezvoltarea cinematografiei în R. P. Polonă a vorbit Constantin Munteanu, adjunct al secțiunii de învățămînt și cultură al sfatului popular regional Iași.Filmul a fost primit cu căldură de publicul ieșean.(Agerpres)

La ieșirea din muzeu, observ un grup mare, în fața unui fotograf amator, care nu vrea să scape nici un tînăr din viitoarea poză.— Așa, gata !In grup, văd niște tineri în portul sașilor de prin părțile noastre tîrnăvene.Ii întreb de unde sînt. Din comuna Zagăr, raionul Tîrnă- veni, muncesc cu toții la G.A.S. Le vorbesc ca pe la noi și Kosper loan îmi zice :— Dacă știam că ne întâlnim, aduceam un pahar de vin.Da, rid bucuroase surorile Fakner. Ele lucrează la vie.— Nu-i nimic, o să ciocnim la toamnă, cind venlți a doua oară la București.Invitația îi bucură. Dacă-i întreb ce le-a plăcut mai mult, răspund în cor : tot!Grupurile se fac și se desfac. după nevoia simțită de-a împărtăși pe loc o serie de impresii neuitate, despre care în satele și orașele lor de pe Mureș, Tîrnave și Olt, tinerii vor mai vorbi încă multă vreme. La îndemnul inimii lor, dar și la sfatul dat cu entuziasm, mîine, poimîine vor veni alți tineri să viziteze Bucureștiul, mîndra Capitală a patriei.Parcă-i văd cum vor coborî cu aceeași nerăbdare cu care oaspeții de-acum au inundat peronul Gării de Nord, nerăbdători să vadă mai repede totul.Pînă atunci, drum bun drumeți veseli și sincere felicitări tovarășilor de la Comitetul regional U.T.M. din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, care s-au îngrijit să inițieze pentru voi o asemenea excursie de neuitat!

Agresiunea Franței împotriva Tunisiei 
în dezbaterea Consiliului de Securitate

A fost adoptata o rezoluție preliminară propusă 
de reprezentantul LiberieiNEW YORK 22 (Agerpres). — TASS transmite : La 21 iulie a început la New York ședința Consiliului de Securitate care s-a întrunit pentru a examina acțiunile agresive ale Franței împotriva Tunisiei, acțiuni care încalcă suveranitatea Tunisiei și a- menință pacea și securitatea internațională.

★NEW YORK 22 (Agerpres). TASS transmite : In dimineața zilei de 22 iulie, Consiliul de Securitate a reluat examinarea situației create în regiunea Bizerta în legătură cu acțiunile agresive ale Franței.Consiliul de Securitate a avut de examinat două proiecte de rezoluție. Proiectul Liberiei și Republicii Arabe Unite cere încetarea imediată a focului și retragerea ime-
Situația din ultimele 24 de ore 

în Bizerta
TUNIS 22 (Agerpres). — In 

cursul nopții de vineri spre sîm- 
băfă, Ministerul Informațiilor al 
Tunisiei a dat publicității un co
municat în care se spune între 
altele : „Orașul Bizerta și împre
jurimile sale au cunoscut un sfîr- 
șit de zi deosebit de dramatic. 
După bombardamentul din cursul 
diminejii, după atacarea orașului 
de către parașutiștii francezi, a- 
gresiunea continuă în cursul nop
ții- '

Cazărmile Japy și Fere, ocupate 
de garnizoana tunisiană, au fost 
cucerite după lupte crîncene de 
parașutiști".

Numărul victimelor nu poate fi 
încă precizat. Se presupune că 
mai multe sute de persoane au 
fost ucise.

Autoritățile militare franceze 
pregătesc noi întăriri pentru a fi 
trimise la Bizerta. în acest scop 
ele recurg la elementele cele mai 
reacționare participante la puciul 
militar fascist din Algeria din luna 
aprilie a.c. La 21 iulie s-a anun
țat că cea de a 11-a divizie de 
atac, formată din subunități parti
cipante la puciul militar din Al
geria se pregătește pentru a ple
ca la Bizerta.

Vineri după-amiază, în piața 
centrală din Tunis, a avut loc un 
miting de protest împotriva agre
siunii franceze la care au luat 
parte peste 100.000 de persoane. 
După miting au avut loc demon
strații în fața ambasadei Franței 
și în fața biroului de informații al 
S.U.A.

★
TUNIS 22 (Agerpres). —• Lup

tele de la Bizerta continuă. Tru
pele tunisiene își menfin pozițiile 
în cartierul arab al orașului. Co
respondentul agenției Reuler re
latează că un ofițer francez i-a 
declarat că trupele tunisiene, de
tașamentele de voluntari și popu-Tineretul polonez aclamă pe Gagarin

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 
Zeci de mii tineri și tinere din 
toate colțurile țării se află la 
Zielona Gora unde are loc în- 
fîlnirea tineretului din întreaga 
Polonie. La 22 iulie tineretul a 
primit vizita lui luri Gagarin.

In cursul zilei pe stadionul 
din oraș au avut loc un mare 
miting și o demonstrație a parti
cipanților la întîlnirea tineretului 
polonez.

Pe stadionul pavoazat cu dra
pele naționale și drapele roșii 
s-au adunat peste 20.000 de oa
meni.

La miting au luat cuvînful T. 
Weczorek, prim-secretar al Co
mitetului voievodal al P.M.U.P., 
și M. Renke, prim-secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului So
cialist din Polonia, care l-au sa
lutat cu căldură pe Gagarin.

Apoi i s-a dat cuvînful lui 
I. A. Gagarin.

„Ziua lui Gagarin" la Zielona 
Gora s-a încheiat cu un marș 
solemn al tineretului. Mii de ti
neri și tinere, purtînd drapele, 
au trecut prin fața tribunelor 
salufîndu-l pe eroul Cosmosului.

La 22 iulie, I. A. Gagarin, s-a 
înapoiat pe bordul unui avion 
special de la Zielona Gora la 
Varșovia. Seara el a luat cuvîn- 
tul la postul de televiziune din 
Varșovia.

SOCI. — Nikita Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., care se află la odihnă pe litoralul caucazian al Mării Negre, I-a întîmpinat Ia 22 iulie pe aeroportul din Adler pe Ibrahim Abbud, președintele Comandamentului suprem al forțelor armate și primul ministru al Republicii Sudan.MOSCOVA. — A luat sfîrșit concursul filmelor prezentate la cel de-al II-lea festival internațional al filmului de Ia Mosco-va. în decurs de 12 zile juriul a vizionat 33 de filme artistice de lung metraj și aproximativ 50 de filme de scurt metraj, reprezentînd arta cinematografică a cinci continente. Dintre cele nouă filme prezentate în ultima zi a concursului cele mai inte

diată a trupelor franceze din regiunea Bizertei. Acest proiect de rezoluție cheamă de asemenea guvernele Franței și Tunisiei să înceapă neîntârziat tratative pentru a ajunge la un acord cu privire la retragerea cît mai grabnică a trupelor franceze din Tunisia.Cel de-al doilea proiect de rezoluție, prezentat de S.U.A. și Anglia, pune de fapt pe același plan atît Franța care a săvîrșit un act de agresiune, cît și Tunisia care își apără suveranitatea și independența.Luînd cuvîntul, reprezentantul Tunisiei, M. Slim, a subliniat că continuarea agresiunii armate a Franței împotriva Tunisiei, creează o mare primejdie pentru pace și securitate nu numai în regiunea Bizerta ci și în întreaga lume.

lafia orașului apără cu înverșunare 
„fiecare palmă de pămînt". Fie
care casă a fost transformată în
tr-o fortăreață.

In apropiere de localitatea Men
zel Djamil francezii au oprit o 
coloană de automobile ale Semi
lunii Roșii care se îndrepta spre 
Bizerta pentru a evacua răniți tu- 
nisieni. In orașul Menzel Burghi- 
ba, autoritățile franceze au predat 
autorităților tunisiene 150 de ca
davre de tunisieni printre care sa 
aflau și numeroase persoane ci
vile.

Luptele dintre trupele tunisiene 
și cele franceze continuă și în su
dul țării. Francezii folosesc tancuri, 
avioane americane de tip „B-29" 
și bombe cu napalm. De o parte 
și de alfa se semnalează pierderi 
mari.

Conferința tripartită 
pentru încetarea experiențelor 

cu arma nucleară
GENEVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite: La ședința 
din 21 iulie a celor trei pu
teri cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nuclea
ră, primul a luat cuvîntul re
prezentantul S.U.A., Steele, 
care a prezidat ședința.

Reprezentantul sovietic S. K. 
Țarapkin, care a lițat cuvîn
tul după Steele, a dat ripos
ta cuvenită reprezentantului 
american.

El a declarat că, prezentând 
propunerea de a se crea Con
siliul administrativ, guvernul 
sovietic a avut în vedere, în 
primul rînd, asigurarea unei 
colaborări pe bază de egali
tate în drepturi între parti
cipanții la tratative, o cola
borare reciproc avantajoasă.

Lucrările conferinței 
de ia Geneva în problema 

LaosuluiGENEVA 22 (Agerpres). — La ședința din 21 iulie a conferinței pentru Laos a fost discutată într-o componență res- trînsă problema preambulului declarației cu privire la independența Laosului.Participanții la ședință au adoptat hotărirea ca declara-Tratativele franco-algeriene
PARIS 22 (Agerpres). — Vi

neri au continuat la Lugrin 
tratativele franco-algeriene. A 
doua ședință care a durat o 
oră și 25 de minute a fost con
sacrată în întregime proble
melor de procedură.

în conferința de presă ți
nută vineri seara la Geneva. 
Redha Malek, purtătorul de 
cuvînt al delegației algeriene, 
a criticat poziția delegației 
franceze care, după cinci săp
tămâni de suspendare a trata
tivelor, nu și-a schimbat cu 
nimic punctul de vedere în 
diferitele aspecte ale proble
mei algeriene. Expunînd 

resante au fost filmele documentare create de chinezi și francezi.TOKIO. — La 20 iulie la Tokio au fost inoculați cu vaccin sovietic împotriva poliomielitei peste 100.000 copii intre 2 și 10 ani. Un grup de mame ale copiilor vaccinați a rugat pe corespondenții sovietici care vizitau un centru de vaccinare să transmită mulțumiri poporului sovietic, care a răspuns la apelul mamelor japoneze de a Ie ajuta în lupta împotriva epidemiei de poliomielită. în acea zi în întreaga Japonie a început campania de vaccinare cu vaccin sovietic împotriva paraliziei infantile.MEXICO CITY. — După cum relatează ziarele mexica

Reprezentantul Franței a căutat să prezinte ca și în declarațiile sale din ziua precedentă, acțiunile agresive ale guvernului său drept „măsuri necesare" pentru apărarea „drepturilor" franceze la Bizerta și pentru „asigurarea securității cetățenilor francezi care locuiesc în Tunisia".Reprezentantul sovietic — P. D. Morozov a cerut să se ia măsuri urgente pentru curmarea agresiunii Franței împotriva Tunisiei.In ședința Consiliului de Securitate reprezentantul Liberiei a prezentat un al treilea proiect de rezoluție în care se cere ca înainte de a- doptarea de către Consiliul ■ de Securitate a unei hotărîri definitive în legătură cu plîn- gerea guvernului Tunisiei, să 'sg adopte neîntîrziat o hotă- rîre prealabilă potrivit căreia trupele franceze și tunisiene să fie obligate să înceteze focul la Bizerta și să-și retragă trupele pe vechile poziții.Fiind pus la vot proiectul de rezoluție prezentat de reprezentantul Liberiei a fost aprobat cu 10 voturi și o abținere (Franța).Reprezentantul U.R.S.S. P. D. Morozov, care a luat cuvîntul pentru a-și motiva votul, a declarat că după adoptarea rezoluției preliminare guvernul francez trebuie să-și retragă imediat trupele de pe teritoriul Tunisiei.Reprezentantul Tunisiei, M. Slim, și-a exprimat speranța că guvernul francez va îndeplini această rezoluție și își va retrage din Tunisia trupele. inclusiv narașutiștii care au debarcat. înainte de închiderea ședinței, reprezentantul Franței a dat asigurări Consiliului de Securitate că proiectul de rezoluție adoptat va fi îndeplinit.

Delegațiile occidentale, cerînd 
cu insistență un administra
tor unipersonal, tind spre 
crearea arbitrariului in orga
nul de control și neavind ar
gumente temeinice, folosesc 
lucrările conferinței în scop 
de propagandă.

După cum se vede, a subli
niat S. K. Țarapkin. repre
zentanții occidentali nu urmă
resc prin poziția adoptată de- 
cît să-și asigure posibilitatea 
reluării experiențelor nuclea
re, fapt pe care după cum se 
știe, nu-l ascunde nici presa 
americană. S.U.A. caută să 
folosească tratativele în aces
te scopuri nedemne.

Viitoarea ședință a con
ferinței celor trei puteri va 
avea loc la 24 iulie.

ția să fie întocmită în cinci limbi — rusă, chineză, franceză, engleză și laoțiană.Ședința din 21 iulie a fast prezidată de M. Macdonald (Anglia).Următoarea ședință va avea loc la 24 iulie.
poziția delegației algeriene, 
Malek a subliniat că a 
sosit momentul pentru a se 
începe tratative reale, de 
fond. El a reafirmat poziția 
guvernului provizoriu că în
cetarea focului trebuie să re
zulte dintr-un acord general 
între cele două părți. Malek 
a arătat că delegația algeria
nă a cerut din nou punerea în 
libertate a lui Ben Bella și a 
celorlalți conducători alge
rieni deținuți împreună cu 
el, dar că delegația franceză 
nu a dat nici un răspuns la 
această cerere.

ne, președintele Mexicului, Lopez Mateos, a emis un decret prezidențial cu privire Ia exproprierea unor terenuri din statul Oazaca, cu o suprafață de 108.000 ha, aparți- nînd societății nord-americane „Real Estate Company of Mexico". Aceste terenuri vor fi împărțite țăranilor mexicani.PARIS. — Biroul Politic al Partidului Comunist Francez a dat publicității o declarație în care protestează împotriva confiscării de către autorități a unor ediții ale organelor presei democratice și împotriva interzicerii mitingului în sprijinul păcii în Tunisia, care, ia chemarea Partidului comunist, urma să aibă Ioc Ia Paris în seara zilei de 21 iulie.
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