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întregul nostru popor își manifestă cu însuflețire adeziunea la noua 

inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, hotărîrea de a acționa 
mai intens, împreună cu toate forțele înaintate, pentru oprirea cursei 

înarmărilor, cu convingerea fermă că

STĂ ÎN PUTEREA POPOARELOR SĂ IMPUNĂ, PRIN LUPTA 
LOR UNITĂ, DEZARMAREA, PACEA, PROGRESUL OMENIRII 

ADUNĂRI Șl MITINGURI, TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Pagina a Il-a

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, ilustrând relațiile tradiționale de prietenie Timpul s-a înrăutățit și obligă '
și bună vecinătate româno-iugoslave, dorința comună de a dezvolta conlucrarea la eforturi maxime pentru

multilaterală dintre cele două țări și popoare, ieri a inceput

VEZLÎA OFICIALA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI SERGHEI KRAIGHER
ÎNCHEIEREA GRABNICĂ 

A LUCRĂRILOR AGRICOLE

convorbirilorînceperea

PREȘEDINTELE PREZIDIULUI R. & E. IUGOSLAVIA
Sosirea in Capitală

președin- 
Romănia. 

București, 
nrietenie, 
oreședin- 
Socialiste

înalt ro-

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Par
tidului Comunist Român, 
tele Republicii Socialiste 
luni dimineața a sosit la 
într-o vizită oficială de 
tovarășul Serghei Kraigher. 
tele Prezidiului Republicii 
Federative Iugoslavia.

Noul dialog la nivel
mâno-iugosiav se înscrie în cronica 
tradiționalelor raporturi statornicite 
între cele două țări socialiste vecine 
si prietene ca un moment de majoră 
semnificație, menit să dea un nou 
impuls amplificării pe mai departe 
a raporturilor de prietenie, solidari
tate si colaborare dintre țările, par
tidele si popoarele noastre.

Ceremonia sosirii s-a desfășurat 
ne aeroportul Otopeni.

Pe frontispiciul aerogării 
arborate 
mâniei si 
portretele 
Ceausescu 
Kraigher.

erau 
ale Ro- 

incadrau 
Nicolae 
Serghei 

erau 
înscrise urările ..Bun venit in Repu
blica Socialistă România tovarășului 
Serghei Kraigher. președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia!“, „Să se dezvolte 
relațiile de prietenie, solidaritate si 
colaborare statornicite între Partidul 
Comunist Român si Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia. între Repu
blica Socialistă România si Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, in 
interesul popoarelor român și iugo- 

inde-

drapelele de stat 
Iugoslaviei, ce 

tovarășului 
si tovarășului 
Pe mari pancarte

mteresul popoarelor român și 
slave, al cauroi socialismului, 
pendentei. colaborării internaționale 
si Dăcii in lume !“.

La coborirea din avion, tovarășul 
Serghei Kraigher a fost salutat cu 
căldură de tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Cei doi președinți si-au 
strins mîinile prietenește, s-au îm
brățișat.

In intîmpinarea înaltului oaspete, 
pe aeroport se aflau tovarășii Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Cornel Burtică,

Virgil Cazacu. Nicolae Constantin. 
Gheorghe Pană, Ion Pățan. Gheor- 
ghe Rădulescu, Ștefan Andrei. Ni
colae Giosan. Ion Ioniță. Constantin 
Olteanu. precum și membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, generali, 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți, de asemenea, am
basadorul României la Belgrad, 
Nicolae Mihai, și ambasadorul Iugo
slaviei la București, Trifun Nikolici, 
precum și membri ai ambasadei.

în această vizită, președintele 
Serghei Kraigher este însoțit de to
varășii Iosip Vrhoveț, secretar fede
ral pentru afacerile externe. Metod 
Rotar, secretar federal pentru comer
țul exterior. Aleksandar Sokoraț, 
șeful cabinetului președintelui Pre
zidiului R.S.F.I., Sava Obradovici, 
adjunct al secretarului federal pen
tru afacerile externe, de alte per
soane oficiale.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onoruL

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia și Republicii Socialiste 
România.

In semn de salut au fost trase 21 
de salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Serghei Kraigher au trecut 
in revistă .garda de onoare.

Solemnitatea primirii oficiale a 
înaltului oaspete s-a încheiat cu 
defilarea gărzii de onoare.

în salonul oficial al aeroportului, 
un grup de pionieri a oferit tovară
șului Nicolae 
șului Serghei 
flori.

Președinții
Serghei Kraigher părăsesc 
tul intr-o mașină escortată 
cicliști, îndreptîndu-se spre 
rezervată înaltului oaspete.

La reședință, tovarășii 
Ceaușescu și Serghei Kraigher s-au 
întreținut intr-o atmosferă de prie
tenie, de stimă și respect reciproc.

După o toamnă lungă și excep
țional de frumoasă, deosebit de fa
vorabilă pentru executarea lucrări
lor agricole, timpul s-a înrăutățit 
brusc. De luni dimineața, după cum 
am fost informați de Institutul de 
meteorologie și hidrologie, cad pre
cipitații sub formă de lapoviță și 
ninsoare, care au cuprins întreaga 
zonă de sud a țării. Doar în jude
țele Constanța și Tulcea, datorită 
influenței mării, precipitațiile sint 
sub formă de ploaie. De asemenea, 
ninge în partea de est a Transilva
niei și în centrul Moldovei. Meteo
rologii apreciază că precipitațiile 
vor cuprinde treptat întreaga țară, 
în zilele următoare vremea se va 
îmbunătăți, cerul înseninindu-se, 
ceea ce va determina insă scăderea 
temperaturilor pînă la minus 4—5 
grade si chiar mai mult.

Desigur, precipitațiile actuale 
stînjenesc desfășurarea lucrărilor 
agricole de sezon, dar au și un 
efect pozitiv. După cum se știe, în 
Oltenia și vestul Munteniei, înde
osebi Cimpia Burnasului, solul avea 
o rezervă mică de apă, ceea ce îm
piedica dezvoltarea normală a se
mănăturilor de toamnă, iar arătu
rile se executau anevoios. întrucit 
in zonele respective precipitațiile 
sînt abundente, se acumulează in 
sol cantități apreciabile de apă. De 
asemenea, lapovița și scăderea tem
peraturii au darul să preintimpine 
atacul unor boli și dăunători la se
mănăturile de toamnă, să diminueze 
creșterea nedorită a plantelor. Spe
cialiștii apreciază că griul și cele
lalte semănături de toamnă vor in
tra în iarnă bine întărite, urmare 
directă a faptului că însămînțările 
au fost executate mai devreme și 
în teren pregătit corespunzător. La
povița si ninsoarea. însoțite de scă
derea temperaturii, constituie însă 
un semnal că, iarna se apropie, ceea 
ce impune ca toate lucrările agri
cole de sezon să fie grabnic înche
iate. Ce a mai rămas de făcut și 
care sînt prioritățile acestor zile ?

Ceaușescu și tovară- 
Kraigher buchete de

Nicolae Ceaușescu și 
aeropor- 

de moto- 
reședința

N icolae

Luni, 9 noiembrie, au început, la 
Palatul Consiliului de Stat, convor
birile oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Serghei Kraigher, președin
tele Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

în onoarea tovarășului Serghei Kraigher
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a oferit, luni. Ia 
Palatul Consiliului de Stat, un dineu 
oficial în onoarea tovarășului Serghei 
Kraigher, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

La dineu au luat parte tovarășii 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec. Gheorghe 
Radulescu. Iosif Banc. Cornel Burti
că, Virgil Cazacii. Nicolae Constan-

tin. Ion Dincă, Janos Fazekas, Petrfe 
Lupu. Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană. Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Ștefan Andrei, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Ion Ioniță, Constantin Oltea
na. Cornel Onescu, Marin Râdoi, 
Richard Winter, precum și membri ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, personalități ale vieții noastre 
științifice și culturale, generali.

Au participat tovarășii Iosip 
Vrhoveț, Metod Rotar, celelalte per
soane oficiale care însoțesc pe pre-

ședințele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia in vi
zita sa în țara noastră.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Belgrad și ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

In timpul dineului, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă de caldă prie
tenie. tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Serghei Kraigher au rostit toasturi.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia și Republicii Socialiste 
România.

Toastul tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe Kraigher,
Stimați oaspeți din Iugoslavia prietenă, 
Dragi tovarăși,

satisfacția noastră pentru vizita 
România și să vă adresez, în 
Central al Partidului Comunist

Doresc să exprim 
pe care o faceți in 
numele Comitetului 
Român, al Consiliului de Stat și guvernului, precum
și al meu personal, un salut cordial și calde urări de 
bun venit pe pâmintul României socialiste.

Continuînd frumoasa tradiție a întîlnirilor româno- 
iugoslave la nivel înalt — la crearea căreia un rol 
hotărîtor au avut vizitele reciproce și raporturile noas
tre de caldă și strinsă prietenie cu Iosip Broz Tito, 
eminentul fiu și conducător al Iugoslaviei socialiste, 
mare prieten al poporului român — vizita pe care 
o faceți constituie o expresie a bunelor relații dintre 
țările și popoarele noastre, a dorinței comune de a 
le conferi, in continuare, dimensiuni tot mai largi. 
Constatăm eu satisfacție că. pe baza înțelegerilor și 
acordurilor convenite cu prilejul ultimelor întîlniri la 
nivel înalt de la Belgrad și Timișoara, a Declarației 
comune din octombrie 1980, relațiile româno-iugo
slave au continuat să înregistreze noi progrese. Se 
desfășoară cu succes lucrările de construcție a noii 
hidrocentrale de pe Dunăre. S-au inițiat și sînt în 
curs de desfășurare noi 
cum prevede Acordul 
dublarea, pînă în 1985, 
nomice. De asemenea,
tehnico-științifică și culturală, precum și schimbul de 
experiență și contactele dintre organizațiile politice, 
de masă și obștești. Putem spune că, in toate privin-

acțiuni de cooperare, care, așa 
de lungă durată, vor asigura 
a volumului schimburilor eco- 
se dezvoltă bine colaborarea

(Continuare în pag. a IlI-a)

Toastul tovarășului

Serghei Kraigher

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii Ilie 

Verdeț, prim-ministru al guvernului. 
Cornel Burtică, viceprim-ministru, 
ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale, 
Nicolae Constantin, viceprim-minis
tru, președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-iugoslavă de colaborare econo
mică și tehnico-știirțțifică, Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, 
Ștefan Birlea, directorul cabinetului 
secretarului general al 
președintelui Republicii, 
dru, director în M.A.E., 
hai, ambasadorul țării 
Belgrad.

. Din partea iugoslavă
Iosip Vrhoveț, secretar federal pen
tru afacerile externe, Metod Rotar, 
secretar federal pentru comerțul ex
terior, președintele părții iugoslave 
in Comisia mixtă guvernamentală 
iugosiavo-românâ de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, Trifun 
Nikolici, ambasadorul Iugoslaviei la 
București, Aleksandar Sokoraț, șeful 
cabinetului președintelui Prezidiului 
Republicii, Sava Obradovici, adjunct 
al secretarului federal pentru aface
rile externe, Vladimir Pavicevici, di
rector adjunct in Secretariatul fede
ral pentru afacerile externe, Aleksan
dar Djurovici, consulul general al 
R.S.F. Iugoslavia la Timișoara, Cvijan 
Marinkovici și Taib BektO, consilieri 
la Ambasada R.S.F. Iugoslavia la 
București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat călduros vizita tovarășului

partidului și 
Vasile Șan- 
Nicolae Mi- 

noastre la

— tovarășii

Serghei Kraigher în țara noastră și' 
a exprimat satisfacția de a avea îm
preună un schimb de păreri in pro
bleme bilaterale și internaționale de 
interes comun. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a manifestat convin
gerea că înțelegerile la care vor 
ajunge cu prilejul convorbirilor — 
nou și important moment al dialo
gului tradițional româno-iugoslav la 
nivel înalt — vor impulșiona dez
voltarea și mai puternică a relații,lor 
dintre partidele și țările noastre, co
respunzător aspirațiilor poporului 
român și popoarelor iugoslave.

Tovarășul Serghei Kraigher a mul
țumit cprdial pentru invitația de a 

• vizita România, pentru calda ospita
litate cu care a fost intimpinat. sub
liniind că vede in aceasta o nouă 
mărturie a trainicei . prietenii româ- 
no-iugoslave, în dezvoltarea căreia 
un rol remarcabil l-au avut pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito. Președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia și-a exprimat satisfacția de 
a se întîlni și purta convorbiri cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
căuta și stabili, impreună, noi căi și 
modalități menite să asigure extin
derea și mai largă a colaborării din
tre Iugoslavia și România.

Sub semnul dorinței comune de a 
amplifica. și aprofunda bunele ra
porturi româno-iugoslave. s-a desfă
șurat prima rundă de convorbiri din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Serghei Kraigher. Cu acest prilej.

TRANSPORTUL Șl DE
POZITAREA PORUMBU
LUI. Recoltarea poate fi conside
rată, practic, încheiată. A mai rămas 
de strîns porumbul de pe unele su
prafețe restrînse în județele Dolj, 
Ialomița, Călărași, Constanța și Ti
miș, lucrare care poate și trebuie 
să fie încheiată în cîteva zile, indi
ferent cum va evolua vremea. Cea 
mai mare atenție trebuie acordată, 
în continuare, transportării și de
pozitării porumbului, pentru a se 
evita orice pierderi. Chiar și la 
această dată, potrivit datelor furni
zate de Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, diferența în
tre cantitatea de porumb recoltată 
și cea transportată însumează mii 
de tone. Ea se află în întreprinde
rile agricole de stat din județele 
Ialomița, Călărași, Constanța, Bră
ila și în cooperativele agricole din 
județele Teleorman, Giurgiu, Ialo- 

\^nița, Călărași, Constanța, Tulcea,

Brăila și Galați. Concomitent cu 
măsurile care trebuie luate în ve
derea transportării de urgență a în
tregii cantități de porumb ce mai 
există in cimp, este necesar să fie 
intensificate livrările la fondul de 
stat, iar întreaga recoltă să fie bine 
depozitată pentru a se înlătura orice 
pierderi.

SFECLA DE ZAHAR a mai 
rămas de recoltat de pe o supra
față de aproximativ 10 000 hectare, 
îndeosebi în județele Dolj, Teleor
man, Brăila. Giurgiu, Mehedinți. Bi
hor, Prahova, Galați, Satu Mare și 
Arad. Centrala zahărului a indicat 
să fie luate măsuri energice pentru 
ca recoltarea sfeclei să se încheie 
cit mai repede și, totodată, să se 
execute o lucrare de corectare acolo 
unde s-a recoltat mecanizat, ceea 
ce va da posibilitatea să se recupe
reze toate rădăcinile care au mai 
rămas pe pămint. Bineînțeles. în
treaga cantitate de sfeclă aflată in 
cimp, atît cea care se mai află în 
grămezi, cit și cea care se recol
tează trebuie transnortată si livra
tă fabricilor de zahăr. întrucit tem
peraturile sint in continuă scădere, 
este absolut necesar să se treacă 
neîntîrziat la însilozarea rădăcinilor 
în fabrici sau in apropierea căilor 
de acces, astfel incît să poată fi 
transportate in orice condiții.

EXECUTAREA ARĂTURI
LOR DE TOAMNĂ trebuie să 
preocupe in continuare organele de 
specialitate, cadrele de conducere 
și specialiștii din unitățile agricole. 
Pînă ieri, 9 noiembrie, această lu
crare a fost executată ne 2.2 mi
lioane de hectare — 58 la sută din 
suprafața prevăzută. în majoritatea 
județelor această lucrare, de care 
depinde în mod hotărîtor nivelul 
Viitoarei recolte, a fntîrziat ne.ius- 
țificat de mult. Astfel. în cooperati
vele agricole din județele Călărași, 
Brăila si Timiș au fost arate 
doar 26—30 la sută din supra
fețele prevăzute. Timpul s-a înrău
tățit, ceea ce impune să se acțio
neze energic în vederea bunei fo
losiri a 
a indicat 
partidului, 
mâții mari de tractoare care să are 
sub supravegherea permanentă a 
specialiștilor, astfel incit lucrările 
să fie de cea mai bună calitate. O 
mare atenție trebuie acordată tere
nurilor ce vor fi cultivate anul 
viitor cu sfeclă de zahăr, terenuri 
care trebuie fertilizate cu îngrășă
minte naturale, arate și nivelate 
pentru ca la primăvară însămînță- 
rile să se facă îndată ce solul se 
va zvînta.

înfruntind greutățile generate de 
starea vremii, mecanizatorii, coope
ratorii. toti oamenii muncii din a- 
gricultură au datoria să nu-si pre
cupețească eforturile pentru a nune 
cit mai repede la adăpost întreaga 
recoltă si a executa arături adinei 
oe întreaga suprafață.

tractoarelor. Așa cum 
secretarul general al 
trebuie organizate for-

AZI, TRANSMISII DIRECTE LA RADIO
Șl TELEVIZIUNE :

— în jurul orei 16,00 semnarea documentelor oficiale româno- 
iugoslave ;

— în jurul orei 16,45, ceremonia plecării președintelui 
Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, tovarășul 
Serghei Kraigher, care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a făcut o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Dragi tovarăși,

Vă mulțumesc cordial pentru cuvintele dumnea
voastră calde și prietenești și pentru ospitalitatea ex
cepțională cu care ne-ați înconjurat încă din primele 
clipe ale șederii noastre în țara dumneavoastră cu ade
vărat frumoasă.

Dumneavoastră, 
bună dreptate ați 
țări și popoare 
dumneavoastră ați edificat, de-a lungul anilor, relații 
solide și trainice ale prieteniei iugoslavo-române, pă
trunse de respect și încredere reciprocă și de colabo
rare, de bună vecinătate. Noi continuăm pe această 
cale, fapt confirmat și de această vizită a noastră și de 
convorbirile pe care le purtăm.

Colaborarea strînsă și multilaterală a țărilor noas
tre și acțiunile de amploare pe care le-am realizat sau 
le realizăm în comun — este suficient să menționez 
sistemele Porțile de Fier I -și Porțile de Fier II — de
pășesc, prin însemnătatea lor în aceste spații ale 
noastre, cadrul relațiilor iugoslavo-române. Aceasta ne 
stimulează în mod special să dezvoltăm în continuare 
colaborarea politică, pe linie de partid, economică, teh
nică, culturală, de frontieră și colaborarea în alte do
menii. în dezvoltarea pe ansamblu a unor astfel de 
relații de prietenie și colaborare, un rol pozitiv îl au 
și minoritățile naționale — minoritatea noastră în 
România și minoritatea dumneavoastră în Iugoslavia, 
poziției cărora li se acordă atenția cuvenită.

Cu un cuvînt, am realizat multe. Pe acest temei 
putem obține și mai mult.

tovarășe președinte Ceaușescu, pe 
vorbit despre prietenia celor două 
ale noastre. Președintele Tito și

(Continuare în pag. a IlI-a)

In timpul convorbirilor oficiala(Continuare în pag. a IlI-a)
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întregul nostru popor își manifestă cu însuflețire adeziunea Ia noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

hotărîrea de a acționa mai intens, împreună cu toate forțele înaintate, pentru oprirea cursei înarmărilor, cu convingerea fermă că

STĂ ÎN PUTEREA POPOARELOR SĂ IMPUNĂ, PRIN LUPTA 
LOR UNITĂ, DEZARMAREA, PACEA, PROGRESUL OMENIRII
Adunări și mitinguri, telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Toate cuceririle geniului uman
— exclusiv pentru binele oamenilor Triumful păcii

în telegrama MINERILOR DIN EX
PLOATAREA MINIERA GHELAR se 
spune : Apelul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, lansat din ini
țiativa dumneavoastră, stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, a 
găsit un adine răsunet in inimile și 
conștiința noastră, fiind expresia ce
lor mai puternice sentimente uma
niste ale ponorului nostru. Această 
nouă și strălucită inițiativă cheamă 
la acțiuni hotărîte pe toți oamenii de 
bună credință din lume, pentru 
salvgardarea vieții pe pămint.

De aceea. îmbrățișind cu căldură 
propunerile dumneavoastră de pace, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, noi, participantii la adu
nare, unindu-ne glasul cu cel al în
tregului popor, cerem să triumfe ra
țiunea, pacea și progresul pentru bi
nele și prosperitatea națiunii noastre.

Ne exprimăm, totodată, hotărîrea 
de a munci neobosit pentru a ne în
deplini fără preget sarcinile care ne 
revin din hotărîrile Congresului al 
XH-lea al partidului, conștienți că 
munca pașnică stă la baza progresu
lui și prosperității noastre, a lumii 
Întregi.

rachete cu rază medie de acțiune în 
Europa devine lupta noastră, a tu
turor cetățenilor României socialiste.

Noi, COLECTIVUL DE OAMENI 
AI MUNCII DIN COMBINATUL 
SIDERURGIC HUNEDOARA. încer- 
cînd un puternic sentiment de mîn- 
drie patriotică pentru întreaga activi
tate politică a partidului și statului 
nostru, pusă în slujba idealurilor de 
libertate, pace și colaborare între 
națiuni, susținem cu toată ființa 
noastră noua si strălucita dumnea
voastră inițiativă de pace, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne manifestăm impotrivi- 
rea fermă. împreună cu toti oamenii 
muncii din patria noastră, fată de 
cursa înarmărilor, cerînd cu toată 
hotărîrea trecerea ha măsuri eficien
te de dezarmare, la realizarea unui 
climat statornic de pace si întelege-

Oamenii muncii din COMBINATUL 
PETROCHIMIC PITEȘTI, întruniți în 
mitingul dedicat luotei Dentru oace 
si dezarmare, isi exDrimă întreaga 
aDrobare si adeziune totală fată de 
ideile generoase, deosebit de ore- 
tioase pentru liniștea olanetei. cu
prinse atît în Apelul Frontului De
mocrației si Unității Socialiste, cit si 
în cuvintările oe care le-ati rostit la 
întîlnirile cu oamenii muncii din ci- 
teva iudete ale tării, recent vizitate, 
si vă adresează din inimă, mult iubi
te tovarășe Nicolae Ceausescu, mul
țumirile cele mai fierbinți pentru 
nobila dumneavoastră strădanie pusă 
în sluiba păcii si fericirii oamenilor. 
Vă asigurăm, stimate tovarășe secre
tar general, că noi. oetrochimistii si 
rafinorii oitesteni. vom face totul 
pentru îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor de producție, adu- 
cîndu-ne astfel contribuția la mă-

• O puternică expresie a înaltei răs
punderi față de destinul generațiilor de

voastră îndrumare. In minunatele 
condiții de viată, muncă si învăță
tură. vă mulțumim cu toată căldura 
sufletelor noastre de copii pentru 
grija deosebită ce o manifestați Per
manent ca să trăim în pace, să avem 
o copilărie fericită, lipsită de imagi
nea cruntă a războaielor — se arată 
în telegrama CONSILIULUI NAȚIO
NAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIE
RILOR.

Pentru pacea lumii, pentru liniștea 
și securitatea planetei noastre, noi. 
pionierii români. întindem mîinile 
noastre tuturor copiilor lumii, for- 
mind, împreună cu aceștia. în jurul 
Pămintului, o uriașă horă a păcii și 
solidarității.

Ne angajăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a con
tribui la dezvoltarea solidarității ti
nerei generații' de pe întregul glob ; 
vom munci și vom invăta in așa fel 
incit să fim la înălțimea grijii oe 
care ne-o purtați : vom face totul 
pentru a deveni osteni destoinici ai 
P.C.R., constructorii de rniine ai 
României comuniste, tara păcii și 
prieteniei între popoare.

OAMENII MUNCII DE LA ÎN
TREPRINDEREA DE ALUMINIU 
SLATINA, întruniți în adunarea ge
nerală a oamenilor muncii, au luat 
cunoștință cu viu și deosebit inte
res de Apelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste. care reprezintă 
o nouă si importantă inițiativă de 
pace a dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, în
truchipează voința întregului nostru 
popor de a lupta neobosit împotriva 
pericolului de război, pentru pace și 
înțelegere între popoare, pentru pros
peritate și progres pe întreaga pla
netă. Ne opunem cu toată hotărîrea 
noastră amplasării pe continent a ra
chetelor cu rază medie de acțiune, 
ne opunem continuării cursei înar
mării nucleare și producerii bombei 
cu neutroni ; de asemenea, ne pro
nunțăm cu toată energia pentru

azi și de mîine
• Angajament solemn de a transpune 

ferm în viață politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, hotărîrile 
Congresului al XII-lea, în numele înfloririi 
patriei socialiste, pentru creșterea apor
tului ei la cauza păcii și progresului in 
lume

• In numele vieții, cerem cu toată 
energia să se renunțe la armele rachetă 

îa ( în Europa, la producerea bombei cu neu- 
e» W*  ««., a sAH troții, Să se treacă la dezarmare!^^ ! 

noastră inițiativele de pace pe care 
le întreprindeți, in fruntea partidu
lui și statului nostru, mult iubite to
varășe secretar general, și ne anga
jăm să depunem toate eforturile ca. 
alături de întregul nostru popor, să 
facem ca aceste inițiative ale dum
neavoastră să se bucure de un de
plin succes.

nunțăm cu toată energia pentru ca 
actuala reuniune de la Madrid să se 
încheie cu succes și să contribuie la
înfăptuirea păcii și securității 
Europa. •

UNIUNII ARTIȘTILOR 
DIN REPUBLICA SO- 
ROMANIA au luat cu- 
profundă satisfacție de

Membrii 
PLASTICI 
CIALISTA 
nostintă cu .— 
strălucita dumneavoastră inițiativă, 
a cărei primă expresie o constituie 
Apelul Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste. Entuziastele declara
ții de adeziune la ideile formulate în 
acest Apel, ca și faptul că gindirea 
clarvizionară a președintelui Repu
blicii reușește să intuiască năzuințele 
întregii noastre națiuni socialiste, a 
tuturor oamenilor muncii din tara 
noastră, fără deosebire de naționali
tate, sint pentru creatorii de frumos 
organizați in Uniunea artiștilor plas
tici imbolduri la noi creații angaja
te în lupta pentru pace, libertate so
cială si independentă națională.

Ce altă sursă de 
idei mai înalte și 
putea <xi artiștilor 
noa' tră imbold de 
bec afică. destinată 
de< (t lupta împotriva forțelor întune
ric llui, care preconizează un nou 
război, un incomparabil holocaust a- 
tomic. un măcel universal, care ar 
pune in primejdie viata întregii uma
nități si chiar existenta planetei 
noastre ?

Vă asigurăm, cu deplină răspunde
re fată de gravitatea momentului, de 
adeziunea noastră totală la ideile cu
prinse în Apel. Lupta împotriva 
cursei înarmărilor, și in special lupta 
pentru stoparea producerii armelor 
nucleare, pentru interzicerea fabrică
rii bombei cu neutroni, lupta pentru 
distrugerea stocurilor existente și 
pentru împiedicarea amplasării de

re între ponoare. Prin noua si nepre
țuita dumneavoastră inițiativă, vă 
dovediți a fi omul pentru care pacea 
și securitatea lumii sint dorințe ar
zătoare. dorințe pentru a căror rea
lizare ne ridicăm cu toții glasul, ce
rînd cu toată hotărârea să se reducă 
cheltuielile militare, să se folosească 
uriașele fonduri ce se irosesc în 
acest scop pentru bunăstarea și pro
gresul tuturor națiunilor. Vă asigu
răm. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, că siderurgiștii 
hunedoreni înțeleg ca lupta pentru 
pace s-o susțină prin fapte concrete 
de muncă, pentru 
viată a sarcinilor ce ne revin din is
toricele hotărîri ale 
XII-lea al partidului.

reața operă de ridicare a României 
pe noi culmi de progres și civilizație.

transpunerea in
Congresului al

inspirație, exalte 
mai generoase ar 

plastici din tara 
creație ardentă șt 
întregului popor.

OAMENII MUNCII DIN ÎNTRE
PRINDEREA „TÎNARA GARDA" 
își exprimă aprobarea deplină si to
tala adeziune fată de vibrantul Apel 
pentru dezarmare si pace al Frontu
lui Democrației si Unității Socialiste 
— Apel adoptat ca răspuns la emo
ționantul îndemn ăl tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca întregul popor 
să dea glas cu fermitate aspirației 
fierbinți de pace, hotăririi de a ac
ționa pentru dezarmare, pentru o 
lume fără arme si fără războaie. 
Strălucita inițiativă de pace a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. propune
rea sa privind organizarea în tara 
noastră a unor ample acțiuni politi
ce de masă puse în slujba apărării 
celui mai sacru drept al omului — 
dreptul la viată — pornește de la o 
analiză lucidă si realistă a situației 
internaționale actuale, serios agrava
tă datorită intensificării cursei înar
mărilor. De aceea, ne unim glasul 
cu cel al maselor populare din cele
lalte țări ale Europei si ale lumii, 
spunind : „Nu, rachetelor în Euro
pa !“, și „Nu, bombei cu neutroni !“. 
cerînd dezarmarea si înlăturarea 
primejdiei ce amenință viata si 
munca noastră pașnică, viitorul nos
tru.

Muncitorii, maiștrii, tehnicienii și 
inginerii, ceilalți oameni ai muncii 
din ȘANTIERUL NAVAL GALAȚI 
își exprimă, în telegrama adresată, 
totala lor adeziune față de politica 
internă și externă a României.

Tn colectivul nostru nu sint putini 
aceia care au trăit ororile războiului, 
cum nu putini sint nici aceia care 
din fragedă pruncie au rămas orfani 
de război, sau văduvele care în ti
nerețe si-au pierdut oe cei dragi în 
cel de-al II-lea măcel mondial.

Fie ca lumina gîndirii dumnea
voastră umaniste, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceausescu, să 
triumfe în fata întunecatului spectru 
al războiului, iar la înțelepciunea 
dumneavoastră să se adauge înțelep
ciunea si voința de pace a tuturor 
conducătorilor statelor lumii contem
porane. astfel ca orin eforturi unite 
să putem face să triumfe viata, pro
gresul si civilizația pe întreg pă- 
mîntul.

în telegrama COLECTIVULUI DE 
OAMENI AI MUNCII DE LA COM
BINATUL DE FRELUCRARE A 
LEMNULUI TG. JIU se exprimă 
voința nestrămutată a acestui colec
tiv de a lupta alături de întregul 
popor. în strînsă unitate cu celelalte 
popoare și forțe înaintate din în
treaga lume, pentru oprirea cursei 
înarmărilor.

Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din cadrul Com
binatului de prelucrare a lemnului 
Tg. Jiu vor lupta neabătut. în frun
te cu comuniștii, pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de producție, 
militind, totodată, pentru asigura
rea unei păci trainice.

Noi, toți copiii României socialiste, 
care creștem și ne formăm ca viitori 
comuniști sub părinteasca dumnea-

Colectivul de oameni ai muncii din 
ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI RO
MAN iși exprimă sprijinul deplin 
fată de inițiativa secretarului general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru încetarea cursei 
înarmărilor, reducerea cheltuielilor 
militare, a dezarmării nucleare, opri
rea amplasării de noi rachete în 
Europa si lichidarea producerii bom
bei cu neutroni, pentru eliberarea 
omenirii de coșmarul unui nou 
război. Dăm o înaltă apreciere ini
țiativei tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
pătrunsă de un spirit de înaltă grijă 
și răspundere pentru viata și liniștea 
popoarelor, pentru destinul civiliza
ției umane. Noi. metalurgiștii de pe 
vatra romascană. considerăm că 
această nouă si importantă inițiativă 
este de natură să ne mobilizeze si 
mai mult pentru înfăptuirea politicii 
partidului nostru, politică promovată 
pe arena mondială de România so
cialistă, de președintele țării, sporind 
contribuția poporului nostru la lupta 
pentru progres, libertate, indepen
dentă și suveranitate a tuturor na- 

"S țiunilor i lumii - - n ’
în telegrama COLECTIVULUI DE 

OAMENI AI MUNCII DE LA ÎN
TREPRINDEREA DE FRIGIDERE 
GAEȘTI se spune : Apelul pentru 
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației si Unității Socialiste. în care 
îsi găsesc materializarea generoasele 
idei susținute si promovate de dum
neavoastră. mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. are un 
puternic ecou în întregul nostru co
lectiv, care se simte mîndru de a- 
ceastă nouă și nobilă inițiativă româ
nească de pace. Neobosita dumnea
voastră activitate de înflăcărat pa- 

, triot și militant pentru o lume a 
păcii, strălucitul exemplu de dăruire și 
principialitate comunistă pe care ni-1 
oferiți in permanentă ne dau un 
puternic imbold in întreaga activita
te, ne mobilizează conștiințele pentru 
a munci mai mult și mai bine si a ne 
aduce contribuția la ridicarea Româ
niei pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației, la lupta pentru pace și 
dezarmare a popoarelor de pretu
tindeni.

în telegrama ASOCIAȚIEI JU
RIȘTILOR DIN REPUBLICA SO
CIALISTA ROMANIA se subliniază: 
Alături de întregul nostru popor, 
juriștii se angajează în fata partidu
lui. a dumneavoastră, mult stimate 
și mult' iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să acționeze neabătut in 
interesul păcii si liniștii oe planeta 
noastră, să ceară cu toată energia 
oprirea amplasării si dezvoltării pe 
continentul european a rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune. 
Vom acționa cu hotărire. alături de 
celelalte organizații componente ale 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, pentru a se face puternic 
auzită în lume voința de pace și co
laborare a României socialiste, spri
jinind aspirațiile supreme ale ome
nirii de a trăi în înțelegere si liber
tate. într-o lume a legalității interna
ționale. a păcii și progresului.

La Institutul de 
cercetări chimice. 
ICECHIM, din Bucu
rești. unitate repre
zentativă a cercetării 
științifice din tara 
noastră, peste 300 de 
cercetători, tehnicieni 
si laborantl au parti
cipat la un însuflețit 
miting. manifestîn- 
du-si adezjpnea fier
binte la nobila si mo
bilizatoarea inițiativă 
de pace a tovarășului 
Nicolae Ceausescu.

„Izvorîtă din uma
nismul profund ce ca
racterizează întreaga 
politică internă si ex
ternă a partidului si 
statului nostru, a sub
liniat cercetătorul ști
ințific Emil Georges
cu. noua inițiativă a 
tovarășului Nicolae 
Ceausescu. concreti
zată in vibrantul Apel 
pentru dezarmare si 
oace al Frontului De
mocrației si Unității 
Socialiste, constituie o 
strălucită expresie a 
voinței unanime a po
porului român de a-Si 
făliri in condiții de li
bertate. demnitate si 
securitate propriul său 
viitor luminos, intr-o 
lume a păcii. înțelege
rii si colaborării rod
nice intre toate po
poarele".

în același timp, așa 
cum releva ing. Maria

lonescu — director ge
neral al ICECHIM - 
actualul Apel ne aoa- 
re nouă, celor care 
muncim intr-un insti
tut de cercetări știin
țifice. ca o continuare 
firească a Mesajului 
oe care președintele 
tării noastre l-a adre
sat oarticioantilor la 
Simpozionul interna
tional ..Oamenii de 
stiintă si pacea", tinut 
la București, in care 
se evidenția rolul pri
mordial ce revine slu
jitorilor stiintei în 
ampla mișcare a for
țelor iubitoare de oace 
din toată lumea pen
tru stoparea competi
ției militare, reluarea 
si continuarea politicii 
de destindere si pace, 
înfăptuirea dezarmării. 
In Anelul adresat de 
F.D.U.S. sînt cuprin
se. de asemenea, idei
le si aprecierile pri
vind rolul oamenilor 
de stiintă în eforturile 
pentru apărarea păcii, 
conținute in cuvîntă- 
rile tovarășei acade
mician doctor inginer 
Elena Ceausescu la 
deschiderea celui de-al 
XVl-lea Congres de 
istoria stiintei. precum 
si la ce) de-al II-lea 
Congres national de 
chimie. Toate acestea 
denotă o continuitate 
in preocuparea parti

dului si statului nos
tru de a milita pentru 
unirea eforturilor oa
menilor de stiintă in 
lupta pentru pacea 
omenirii. în crearea 
condițiilor ca realiză
rile stiintei să ser
vească exclusiv pro
gresului umanității.

..Oamenii muncii 
care lucrează in labo
ratoarele stiintei si 
tehnicii, iar noi chi- 
mistii laolaltă cu ei — 
afirmă cercetătorul 
științific Justin Herș- 
covici — sînt Pe de
plin constienti că e- 
fortul creator se dez
voltă firesc sî amplu, 
în condițiile păcii. 
Progresul cauzei dez
armării ar scuti civili
zația de lungile ocoli
șuri reprezentate de 
aplicațiile unor desco
periri tehnico-stiinti- 
fice în scopuri de dis
trugere. favorizînd a- 
paritia mai grabnică a 
aplicațiilor casnice, 
necesare cit mai mul
tor oameni, tuturor 
țărilor si popoarelor".

Cuvinte de caldă a- 
deziune la politica 
partidului si statului, 
nostru, hotărîrea de a 
răspunde prin fante 
Apelului F.D.U.S. au 
fost exprimate in adu
nare si de ceilalți 
vorbitori. (V 1 a i c u 
Radu).

Aspect de Io Adunarea pentru pace a oamenilor muncii de Io Complexul
C.F.R. București-triaj Foto : Agerpres

- - :

GIURGIU: „împreună cu popoarele lumii

în lupta pentru un viitor pașnic"
La Fabrica de zahăr 

din Giurgiu, una din
tre cele mai vechi din 
tara noastră, la termi
narea primului schimb, 
a avut loc un impre
sionant miting, la care 
numeroși oameni ai 
muncii si-au exprimat 
totala 
noua 
pace, 
tantă 
a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, la idei
le pătrunse de un 
înalt spirit de răspun
dere fată de destinele 
omenirii ale Apelului 
pentru dezarmare si 
pace al Frontului De
mocrației si Unității 
Socialiste.

„Noi — a 
cuvîntul său 
ge Cristescu. 
fabricii — 
zahăr pentru nevoile 
oamenilor. Este o pro
ducție de pace, pentru 
a cărei desfășurare si 
dezvoltare avem nevo- 

\ ie de un climat de

lor adeziune la 
inițiativă de 

atît de împor- 
și de oportună.

spus în 
ing. Geor- 
directorul 
producem

CRAIOVAt 45 000 de participant!

pacea 
fier

ea

care în această peri
oadă desfășoară. în 
cele mai diferite for
me. ăctiuni in favoa
rea păcii, spre a cere 
cu hotărire să înceteze 
cursa nebunească a 
înarmărilor. Sintem

înțelepciune 
desfășoară 

o activitate 
in slujba

pace. Iată de ce 
aste o năzuință 
ointe a noastră, 
dealtfel a întregului
nostru popor, care, sub 
inteleapta conducere a 
partidului. înaltă con
strucția socialistă in
patria noastră. Iată de convinși că. prin lupta 
ce sîntem adine recu
noscători conducătoru
lui iubit al partidului 
și statului nostru, care 
cu atîta 
si energie 
zi de zi 
susținută 
Păcii".

în cuvîntul său. Ni
colae Eremia. munci
tor fochist, a spus : 
„Vrem să trăim si să 
muncim pentru a face 
din tara noastră o 
grădină, nu un ci
mitir. De aceea, ur
măm îndemnul înflă
cărat la lu-otă pen
tru pace al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Ne 
unim glasul cu acela 
al maselor 
atîtea țări

largi din 
europene

unită a popoarelor, 
pacea poate fi apărată, 
se poate 
măsuri de 
se pot crea 
bunăstare 
centru întreaga ome
nire.".

Au mai luat cuvîntul 
maiștrii Nicolae Marin. 
Gheorghe Castravete, 
turnătorul Vasile Nem- 
teanu. ing. Tudorita Io- 
nescu, Mircea Ciocan, 
președintele O.D.U.S.. 
care, cu totii. s-au an
gajat să lupte. în spi
ritul Apelului F.D.U.S.. 
pentru cauza păcii, 
dezarmării si colaboră
rii între popoare și 
state. (Petre Cristea. 
corespondentul „Scin- 
teii").

ajunge la 
dezarmare, 
condiții de 
si progres

la mitingul pentru
Duminică dimineața, peste 45 000 

de tineri — muncitori, tehnicieni 
și ingineri, intelectuali din insti
tuții de cultură, elevi și studenti — 
din municipiul Craiova au partici
pat la o amplă și însuflețită mani
festație populară, demonstrîndu-si 
cu vigoare adeziunea la noua ini
țiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrea de a 
intensifica lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru asigura
rea unei păci trainice. Demonstran
ții purtau pancartele oe care se 
putea citi : „CEAUȘESCU — 
PACE’". „NU! — RACHETELOR 
ÎN EUROPA!" : „NU I — BOMBEI 
CU NEUTRONI!", „TINERETUL 
LUMII DOREȘTE PACE ȘI COLA
BORARE!".

Pornind din piața Al. I. Cuza, 
•’ileana a st-ăbătut străzile prin
cipale ale orașului și s-a oprit la 
.Stadionul tineretului", unde a avut 
loc un mare miting. Tovarășii 
Nicolae Crăciun, prim-secretar al 
Comitetului municipal Craiova al 
U.T.C.. Nicolae Ciobircă. muncitor.

DA — PĂCII! NU Înarmărilor i
Vlăduț, student. Sorina 
și Ileana Ureche, eleve, 

in cuvinte vibrante.

pace al tineretului
Gabriel 
Băcănoiu
au exprimat, 
adeziunea celor peste 110 000 de ti
neri din Craiova la noua 
de pace a tovarășului 
Ceaușescu, la conținutul 
F.D.U.S., hotărîrea lor de 
alături de întregul tineret 
tria noastră, de tinerii și masele 
largi din Europa și de pretutindeni, 
pentru a se pune capăt politicii în
armărilor, a se face totul pentru ca 
tinăra generație să trăiască la adă
post de spectrul războiului nuclear, 
pentru ca minunatele cuceriri ale 
geniului uman să fie puse exclusiv 
în sluiba păcii și progresului.

Într-o atmosferă de puternică în
suflețire, cei prezent! au adoptat 
textul unei telegrame adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu. în 
care se dă glas voinței unanime a 
tineretului craiovean de a-și con
sacra capacitățile și elanul luptei 
pentru înflorirea patriei, pentru o 
lume a păcii, prieteniei si colabo
rării între popoare. (Nicolae Peto- 
lescu, corespondentul „Scîriteii").

inițiativă 
Nicolae 

Apelului 
a milita, 
din pa-

Desene de Șt. COCIOABAy
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este și pentru 
oamenii de artă

o cauza sacra

din

Prof. univ. dr.
Petre BRANCUȘI 
președintele Uniunii 

compozitorilor 
și muzicologilor 
Republica Socialistă 

România ț,...
Noua inițiativă de 

României socialiste, 
ședintelui ei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimă, 
o data mai mult, gindurile și 
simțămintele întregit națiuni, 
voința întregului popor de a 
se uni cu forțele înaintate 
din întreaga lume pentru 
apărarea dreptului la viață, 
la cultură si civilizație al tu
turor locuitorilor planetei 
noastre.

Vibrantele chemări cuprin
se in Apeiul pentru dezar
mare și pace al Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste au trezit un larg ecou in 
rindurile tuturor muzicieni
lor din țara noastră.

Apelul pentru deza: 
și pace este străbătut d 
nerosul umanism și 
răspundere, ilustrate ca 
vent de tovarășul N; 
Ceausescu, pentru 
poporului român și 
tuturor popoarelor de a 
In libertate, pentru dr 
fiecărui locuitor al pla 
de a beneficia de minur. 
cuceriri ale cunoașterii 
ne. Ca muzician, văd 1 
ceastă nouă inițiativă de 

. o înflăcărată chemare li 
1 țiune, căci interesele de 
i tării nestingherite a civi 
’ ției, a culturii si artei, a 
V sonalității umane, cer op 
! neintirziată a cursei inai 
1 filor. 
i Pentru muzicieni, de 
1 derea si nacen Prtserimvn 
!
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di 
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defea si pacea fftseăthnă 
bindirea tihnei necesare ; 
tru exprimarea plenari 
concepției de viață a popi 
lui român in lucrări dura 
de înaltă valoare arfistic 
ideatică, egre să dea 
idealurilor celor mai no 
ale contemporanilor no 
Chemarea la rațiune, la < 
tindere și libertate dei 
astfel pentru muzicieni s\ 
nul distinctiv al marii < 
menite să exprime aspirai 
de permanentă ale omen 
idealurile epocii in care l 
iese și creează, să se adres 
minții și cugetului ce 
multi, să-i ajute spre ințe 
gerea profundă a frumosu 

Dintotdeauna, marea a 
a simbolizat triumful u 
gindiri exprimate in capo: 
pere de maximă valoare 
tistică. Marea artă se dist 
ge prin noblețea și profur 
mea expresiei, prin ecniflbrul 
arhitectonic, ca si prin me
sajul inălțător al muzicii. 
Tihna le e necesară muzi
cienilor pentru truda Imensă 
pe care o depun spre a zu
grăvi frumosul și adevărul in 
tablouri impresionante, con
cepute . ' , ‘
mulți, cărora le inchină în
treaga existentă, întregul lor 
talent.
insă tihna ca moment de sus
tragere din prezent, din viața 
cetății. Identificarea cu cele 
mai progresiste, mai revolu
ționare idealuri este un indi
ciu sigur al înaltei responsa
bilități sociale a creatorului 
care devine luptător pentru 
dreptate și independență, 
pentru apărarea idealului no
bil al păcii, pentru salvarea 
omenirii de dezastrul unui 
război nuclear.

Dreptul la viață, dreptul la 
pace nutrite de poporul nos
tru pot fi exprimate în mu
zică in felurite modalități ; 
dreptul la liniște, apelul la 
edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, a unei 
lumi a prieteniei și convie
țuirii pașnice au fost, sînt și 
vor ft cintate în imnele păcii, 
în imnele antirăzboinice ce au 
fost scrise de compozitorii 
noștri și vor fi multiplicate 
in viitor. Imnele păcii, com
pozițiile muzicale antirăzboi
nice vor fi prezente in cadrul 
manifestărilor publice, adu
nărilor populare, demonstra
țiilor, marșurilor păcii ; in 
ele se va exprima cu clari
tate cerința împiedicării 
cursei înarmărilor, a stopării 
creșterii arsenalului militar, 
opririi cheltuielilor militare, 
care au devenit o povară grea 
pentru omenire.

Muzicienii nu pot 
deoparte, nu vor rămine în 
afara luptei pentru înlătura
rea pericolului unui nou răz
boi mondial, pentru colabora
re, securitate și pace interna
țională. Vocea lor distinctă se 
va alătura vocii întregului 
popor, unindu-se cu vocile 
tuturor forțelor progresiste 
de pretutindeni pentru a zice 
răspicat : Da păcii I Nu răz
boiului ! Imnele păcii scrise 
de compozitorii noștri vor 
sluji astfel cauzei cunoaște
rii, apropierii și colaborării 
intre popoare, cauzei conlu
crării largi a umanității, cau
zei libertății și fericirii omu
lui pe Pămint.

pe înțelesul celor

Muzicienii nu concep

sta
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI SERGHEI KRAIGHER,
PREȘEDINTELE PREZIDIULUI R.S.F. IUGOSLAVIA

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Serghei Kraigher

(Urmare din pag. I)
tele, relațiile româno-iugoslave 
constituie un exemplu de conlu
crare intre două țări socialiste ve
cine, care colaborează și coope
rează multilateral, intr-un spirit 
de deplină egalitate, de stimă și 
respect reciproc. Dorim să facem 
și în continuare totul pentru ca 
această conlucrare să devină tot 
mai strînsă, convinși că ea cores
punde intereselor de progres ale 
popoarelor noastre și, totodată, 
constituie o contribuție la cauza 
păcii și colaborării în Europa și 
in lume.

Ca țări socialiste și ca țări eu
ropene, România și Iugoslavia au 
multe ‘nterese comune. Ele sînt 
proft interesate să conlucreze 
activ pentru ca în regiunea în care 
trăim, în Europa și în întreaga 
lume să fie instaurat un climat de 
încredere, colaborare și pace care 
să le dea posibilitatea să-și con
sacre plenar eforturile în direcția 
propășirii lor economice și socia
le, în condiții de liniște și secu
ritate.

Ne preocupă profund actualele 
împrejurări internaționale, care 
sînt deosebit de complexe și gra
ve. în diferite regiuni ale lumii 
persistă stări de încordare și con
flicte, continuă să se manifeste 
vechea politică imperialistă de do
minație și asuprire, de consolida
re și reîmpărțire a sferelor de in
fluență. Cursa înarmărilor cunoaș
te o accentuare fără precedent, 
sporind tot mai mult pericolele la 
adresa securității și independenței 
tuturor națiunilor,, a păcii întregii 
omeniri.

în aceste condiții, imperativul cel 
mai arzător este unirea eforturilor 
și conlucrarea tot mai strînsă a po
poarelor, a forțelor înaintate pen
tru oprirea agravării situației in*  
ternaționale, pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere, 
înțelegere și pace, pentru soluțio
narea tuturor problemelor dintre 

j state numai și numai pe calea tra
tativelor. După convingerea noas
tră nu există problemă intșrriâțip- 

| nâlă — orj^țf^‘"j^’r^pțț,caț^(-.gr Ți 
ea — care să nu poată; fi soluțio
nată pe cale politică, prin tratative, 
respectîndu-se dreptul sacru la li
bertate, independență și pace al 
fiecărei națiuni.

Pornind de la aceste consideren
te. România participă activ la via
ta internațională, la eforturile pen
tru destindere, colaborare și pace 
pe continent și în întreaga lume. 
Dezvoltăm continuu relațiile de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
cu toate țările socialiste — și, de
sigur, în primul rind cu țările so
cialiste vecine. Acționăm în așa fel 
încît colaborarea și solidaritatea 
țărilor socialiste să devină un 
factor tot mai important în 
lupta pentru pace, pentru in
dependență și progres social, 
întării^ totodată, conlucrarea cu 
țările îi? curs de dezvoltare, cu 
statele nealiniate, promovăm, in 
spiritul coexistenței pașnice, ra
porturi economice, tehnico-științi- 
fice, culturale cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socia
lă. Situăm ferm la baza relațiilor 
noastre cu toate statele principiile 
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reci
proc, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța.

Acționăm cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea securității eu
ropene, pentru ca la actuala reu
niune de la Madrid să se ajungă 
la înțelegeri cit mai bune, care să 
ducă la convocarea unei conferin
țe consacrate încrederii și dezar
mării pe continent, să asigure con
tinuitatea procesului de edificare a 
securității și colaborării început la 
Helsinki, prin organizarea de noi 
reuniuni. România este gata să 
găzduiască viitoarea reuniune, să 
asigure toate condițiile pentru ca 
ea să poată contribui la întărirea 
colaborării, securității și păcii pe 
continent.

Sîntem profund preocupați de 
faptul că Europa a devenit un 
uriaș arsenal de arme distrugătoa
re, că se intenționează producerea 
și amplasarea de noi rachete nu
cleare pe continent. Pornind de la 
această realitate, milităm in mo
dul cel mai ferm împotriva ampla
sării de noi rachete, pentru retra
gerea și reducerea — și de o parte 
și de alta — a rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune, ca un 
prim pas spre înlăturarea lor de
plină 1 Ne pronunțăm, de aseme
nea, cu toată hotărîrea împotriva 
producerii bombei cu neutroni, 
care este destinată, în primul rînd, 
tot Europei. Considerăm că numai 
în condițiile lichidării arsenalului 
atomic din Europa va exista ga
ranția liniștii, păcii și vieții po
poarelor de pe continent, a secu
rității întregii lumi 1 Acum — pînă 
nu este prea tîrziu — popoarele 
Europei, popoarele întregii lumi 
trebuie să spună un Nu hotărît 

armamentului nuclear, să impună 
măsuri concrete, practice de dezar
mare.

Salutăm marile manifestații care 
au loc în multe state europene și 
în alte țări ale lumii împotriva 
războiului, a rachetelor, a bombei 
cu neutroni — și sîntem hotărîți 
să întărim solidaritatea și să ac
ționăm, împreună cu celelalte po
poare, cu forțele iubitoare de pace 
din întreaga lume, pentru încetarea 
cursei înarmărilor, împotriva peri
colului nuclear. în acest spirit, în 
întreaga țară, la Apelul Consiliu
lui Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste se desfă
șoară ample acțiuni de masă care 
dau expresie hotărîrii poporului 
nostru de a-și aduce în modul cel 
mai activ contribuția la lupta pen
tru dezarmare și pace, pentru apă
rarea dreptului fundamental al oa
menilor la viață, la existență libe
ră și demnă !

în cadrul eforturilor generale 
pentru securitate și colaborare în 
Europa, acordăm o atenție deose
bită situației din Balcani. Consi
derăm că trebuie să se facă totul 
pentru dezvoltarea colaborării și 
încrederii în Balcani, pentru trans
formarea acestei regiuni într-o 
zonă a bunei vecinătăți și coope
rării pașnice, fără arme atomice și 
baze militare străine. România — 
care a făcut numeroase propuneri 
concrete în acest sens — apreciază 
că există toate condițiile pentru ca 
țările din Balcani să inițieze și să 
desfășoare cu succes largi acțiuni 
în aceste direcții.

Sîntem, de asemenea, preocupați 
de agravarea situației economice 
mondiale, de faptul că, în ultimul 
deceniu, s-au adîncit și mai mult 
decalajele dintre țările bogate și 
țările sărace. Constituie o realitate 
că problemele grave din economia 
mondială, criza care se accentuea
ză — și care a cuprins practic toa
te statele — constituie și un rezul
tat direct al cursei înarmărilor, al 
uriașelor cheltuieli militare, care 
au depășit anul acesta 500 miliar
de dolari. Este imperios necesar să 
se oprească creșterea Cheltuielilor 
militare, să se treacă la îngheța
rea acestora la nivelul anului 1981 
și la reducerea lor cu cel puțin 10 
la sută pînă în 1985, urmînd ca 
fondurile economisite să fie folo
site pentru sprijinirea țărilor în 
curs de dezvoltare, precum și pen
tru soluționarea unor probleme so
ciale din fiecare țară.

Desigur, criza actuală este și. re
zultatul inegalităților și inechități
lor din relațiile internaționale, al 
întregii politici economice desfășu
rate pe plan mondial, inclusiv al 
politicii dobînzilor foarte mari, care 
reprezintă o nouă formă de exploaT 
tare colonialistă, c.e creează noi 
greutăți și înrăutățește situația ță
rilor în curs de dezvoltare. Este 
timpul să se acționeze mai ferm 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea noii ordini economice 
internaționale, care să asigure pro
gresul mai rapid al țărilor rămase 
în urmă, să creeze condiții ca toate 
popoarele să beneficieze neîngrădit 
de minunatele cuceriri ale științei 
și tehnicii moderne.

Viața demonstrează că soluțio
narea justă și durabilă a probleme
lor complexe ce confruntă omenirea 
nu poate fi asigurată decît cu parti
ciparea activă, în deplină egalitate, 
a tuturor statelor, fără deosebire de 
mărime sau orinduire socială. Un 
rol deosebit revine țărilor mici și 
mijlocii, țărilor in curs de dezvol
tare, nealiniate, care constituie 
marea majoritate a lumii și sînt 
nemijlocit interesate într-o politică 
de independență și pace.

Apreciem, totodată, că se impune 
să sporească rolul O.N.U., al altor 
organisme internaționale în demo
cratizarea relațiilor pe arena mon
dială, în soluționarea problemelor 
lumii de azi.

întreaga desfășurare a evenimen
telor demonstrează rolul crescînd al 
popoarelor, al maselor, al opiniei 
publice mondiale în lupta pentru 
pacea și progresul umanității. Sîn
tem convinși că, acționînd unite, 
popoarele, forțele democratice și 
progresiste de pretutindeni pot 
determina un curs nou în viața in
ternațională, pot asigura triumful 
politicii de destindere, colaborare, 
independență și pace în întreaga 
lume.

încredințat că vizita pe care o 
efectuați în țara noastră va marca 
un moment important în relațiile 
dintre România și Iugoslavia, în 
conlucrarea lor activă atît pe plan 
bilateral, cît și pe arena mondială, 
doresc să toastez :

— în sănătatea dumneavoastră, 
stimate tovarășe președinte 
Kraigher,

— în sănătatea tuturor oaspeți
lor noștri iugoslavi 1

— Pentru prietenia și colaborarea 
româno-iugoslavă !

— Pentru progresul și prosperi
tatea popoarelor Iugoslaviei !

— Pentru pace, securitate și co
laborare în Europa și în întreaga 
lume 1 (Aplauze puternice).

(Urmare din pag I)
Doresc să evidențiez și colabo

rarea noastră rodnică pe plan in
ternațional și năzuințele identice 
ale țărilor noastre orientate spre 
pace, securitate internațională, res
pectul independenței tuturor țări
lor și crearea condițiilor necesare 
pentru cea mai largă colaborare a 
țărilor, reciproc avantajoasă, indi
ferent de deosebirile sau similitu
dinile în orînduirea politico-socia- 
lă, de poziția lor pe plan interna
țional sau de gradul de dezvoltare.

Sîntem profund îngrijorați, la fel 
ca și dumneavoastră, din cauza e- 
voluției negative a situației globa
le în relațiile internaționale, îm
povărată de crize și probleme mari 
nesoluționate — continuarea cursei 
înarmărilor, competiții între blocuri 
care amenință independența altor 
țări, tendințe de a se extinde in
fluența străină.

în mod deosebit îngrijorează 
stagnarea destinderii pe continen
tul nostru și în Mediterana, ca 
parte componentă a securității eu
ropene. Noi sîntem hotărîți ca la 
reuniunea de la Madrid a Confe
rinței pentru securitate și coope
rare in Europa să depunem în con
tinuare eforturi, în cea mai strînsă 
colaborare cu alte țări, în vederea 
deschiderii căii pentru conferința 
europeană consacrată dezarmării și 
măsurilor de întărire a încrederii.

Aș dori să evidențiez aici aten
ția și importanța pe care o acor
dăm dezvoltării relațiilor de bună 
vecinătate în Balcani. Aceasta este 
una din direcțiile fundamentale ale 
politicii noastre. Și președintele 
Tito i-a acordat o mare atenție și 
noi astăzi continuăm pe această 
cale. Colaborarea balcanică — 
bilaterală și multilaterală — are o 
importanță deosebită pentru secu
ritatea și progresul tuturor țărilor 
din zonă, contribuind in același 
timp și la procesele pozitive mai 
largi în Europa. Noi dorim ca a- 
ceastă colaborare să fie cît mai 
rodnică. Sîntem convinși că aceasta 
subînțelege aplicarea concretă și 
consecventă a principii tor âȘSptate 
la Helsinki de către toate ' „țatiie 
participante și, în același timp, res
pectarea intereselor și pozițiilor lor. 
Aceste principii le-am acceptat la 
Helsinki cu toții ca principii gene- 
ral-valabile pentru toate părțile 
Europei, iar prin aceasta și pentru 
relațiile noastre interbalcanice. Pe 
aceste baze democratice putem 
realiza multe lucruri în edificarea 
încrederii, apropierea și colabo
rarea tot mai strînsă a popoarelor 
balcanice. Relațiile iugoslavo-ro- 
mâne, ca parte a colaborării balca
nice, constituie în acest sens un 
exemplu convingător.

în legătură cu aceasta doresc să 
relev importanța deosebită pe care 
buna vecinătate, întemeiată pe 
principiile menționate, o are pen
tru năzuința noastră mai largă ca 
Balcanii să devină o zonă o păcii.

Iugoslavia a considerat dintot- 
deauna că un mare rol în întărirea 
securității internaționale trebuie 
să-l aibă crearea de zone ale păcii 
și de zone cît mai largi fără arma
ment nuclear și eliberate de ame
nințarea cu folosirea armelor nu
cleare, precum și întărirea și extin
derea măsurilor de încredere în 
diferite părți ale lumii. Atunci cînd 
vorbim despre securitatea în Bal
cani trebuie evidențiat că ea este 
în legătură strînsă cu securitatea 
în Mediterana și în Europa în an
samblu. Noi milităm pentru dezar
marea globală — nucleară și de 
altă natură. O zonă largă a păcii 
în spațiile noastre, pentru care mi
lităm și în care vedem un proces 
concret, subînțelege, de asemenea, 
și respectarea deplină și reciprocă 
a principiilor suveranității și inte
grității teritoriale, neamestecului și 
coexistenței pașnice. Respectarea 
internațională consecventă a unui 
asemenea statut de zonă a păcii și 
a criteriului de conduită interna
țională, ceea ce reclamă și înlătu
rarea pericolului de conflicte în a- 
propierea ei, ar contribui la promo
varea destinderii universale, ar 
asigura popoarelor liniște și secu
ritate.

De importanță fundamentală 
pentru securitate și procesul des
tinderii, nu numai în Europa, ci și 
mai larg, este renunțarea la acope
rirea continentului nostru cu noi 
rachete, a căror instalare a fost a- 
nunțată sau deja a început, ea fiind 
în funcție de competiția dintre cele 
două blocuri. Este de așteptat că 
cele două mari puteri vor depune 
toate eforturile, la negocierile care 
urmează să aibă loc, pentru a se 
opri cursa înarmărilor și a începe 
înlăturarea potențialelor nucleare 
de pe teritoriul Europei. Aceasta 
reclamă și o contribuție corespun
zătoare a celorlalte țări. Fără în
doială că orice rezultat obținut în 
această privință se va bucura de 
cea mai largă recunoștință în 
lume.

Vorbind despre securitatea aces
tei părți a lumii, doresc să relev 
crizele din Orientul Apropiat și 
Orientul Mijlociu, care prin conse
cințele lor afectează nu numai ță
rile direct implicate, dar și multe 

alte țări, de asemenea și relațiile 
internaționale în ansamblu. Este 
ultimul moment să se treacă la 
soluționarea realistă, echitabilă și 
integrală, iar prin aceasta și trai
nică, pe cale pașnică, a crizei din 
Orientul Mijlociu, fiind indispen
sabilă recunoașterea drepturilor 
legitime ale poporului Palestinei, 
pe care îl reprezintă Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, de a 
avea un stat propriu. Trebuie să 
accentuez în mod deosebit că în
cetarea acțiunilor agresive conti
nue ale Israelului reprezintă o pre
misă fundamentală a oricărei so
luții. Iar toate acestea constituie 
și calea care asigură tuturor state
lor din această zonă viața liniștită 
și sigură. Este evident că găsirea 
unei soluții pentru această proble
mă, care să fie acceptabilă pentru 
toți, reclamă o angajare mai largă, 
în cadrul căreia orice efort ce 
realmente tinde spre țelurile men
ționate merită înțelegere și sprijin.

Interesele mai largi ale păcii și 
securității reclamă de asemenea 
ca Irakul și Iranul, țări cu care 
avem relații de prietenie, să între
rupă fără amînare ostilitățile și să 
treacă la soluționarea pașnică a 
litigiilor. Noi sîntem pe deplin con
vinși că aceasta corespunde și in
tereselor fundamentale ale celor 
două țări, așa cum continuarea 
războiului duce la consecințe ce 
vor putea fi înlăturate din ce in 
ce mai greu.

Știind cu cîtă atenție țara dum
neavoastră — la fel ca și țara 
noastră — urmărește procesul de 
decolonizare în sudul Africii, do
resc să evidențiez convingerea 
noastră că independența Namibiei 
constituie nu numai dreptul invio
labil al poporului namibian, ci și 
premisa pentru întărirea indepen
denței și nealinierii țărilor din a- 
ceastă zonă sensibilă, fără prezență 
străină. Iri această privință, un e- 
xemplu convingător este țara ne
aliniată Zimbabwe, la obținerea in
dependenței căreia s-au angajat 
activ țările nealiniate și alte țări, 
printre care și cele două țări ale 
noastre.

în principiu considerăm că crize
le care în diferite părți ale lumii 
împovărează grav relațiile interna
ționale trebuie să fie soluționate 
exclusiv pe cale pașnică, pe baza 
neintervenției, neamestecului, res
pectării independenței țărilor și a 
dreptului popoarelor de a hotărî 
liber formele dezvoltării lor inter
ne, în condiții de pace și secu
ritate.

O atenție deosebită acordăm e- 
forturilor îndreptate spre instaura
rea unei noi ordini economice in
ternaționale. Un semn încurajator 
îl văd în faptul că recenta reuniu
ne de la Cancun a confirmat in
terdependența problemelor și a 
creat un anumit climat din care 
sperăm că ar trebui să decurgă a- 
cordul privind începerea negocieri
lor globale în cadrul O.N.U. Ca
racterul global al problemelor e- 
conomice necesită ca la soluționa
rea lor să participe toate țările, 
atît cele dezvoltate, cît și cele în 
curs de dezvoltare. Reamintind co
laborarea rodnică a celor două țări 
ale noastre în cadrul Grupului 77, 
aș dori să relev necesitatea ca a- 
ceastă colaborare, împreună cu alte 
țări în curs de dezvoltare și cu 
toate celelalte, să devină și mai 
rodnică, pentru a putea, cu eforturi 
conjugate, să ne aducem o contri
buție concretă la soluționarea pro
blemei deosebit de importante a 
relațiilor economice internaționale, 
care ating profund și raporturile 
politice mai largi din lume.

îmi face plăcere să reamintesc 
aici și colaborarea noastră și parti
ciparea României în activitățile 
mișcării de nealiniere, orientate 
spre întărirea destinderii globale și 
a păcii.

Iugoslavia, atît ca țară nealiniată, 
cît și ca țară socialistă, este des
chisă pentru cea mai largă colabo
rare cu toate celelalte țări, consi- 
derînd că tocmai în acest mod con
tribuie cel mai bine Ia înfăptuirea 
atît a intereselor sale naționale, cît 
și la edificarea unor relații politice 
și economice mai bune în lume. în 
aceste stăruințe ale noastre, colabo
rarea iugoslavo-română ocupă un 
loc important. Cu atît mai mult, 
sînt convins că și aceste convorbiri 
ale noastre, la fel ca și multe alte 
convorbiri anterioare, vor constitui 
un imbold pentru ascensiunea în 
continuare a colaborării noastre — 
în special a colaborării economice 
— cu un conținut tot mai bogat, pe 
baze realiste trainice, iar prin 
aceasta și pentru apropierea în con
tinuare a popoarelor noastre.

Mulțumind încă o dată pentru 
calda ospitalitate, ridic acest pahar:

— în sănătatea stimatului tovarăș 
președinte Ceaușescu 1

— Pentru tovarășii noștri români 1
— Pentru înflorirea Republicii 

Socialiste România 1
— Pentru întărirea în continuare 

a prieteniei și colaborării multila
terale de bună vecinătate a celor 
două țări ale noastre 1

— Pentru pace, securitate și co
laborare largă, iar prin aceasta 
pentru progres și socialism în lume! 
(Aplauze puternice).

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)
s-a procedat la o informare recipro
că privind realizările obținute de 
poporul român și popoarele iugo
slave, sub conducerea partidelor lor 
comuniste, în dezvoltarea economică 
și socială a celor două țări, în ridi
carea bunăstării materiale și spiri
tuale, în edificarea socialismului în 
România și Iugoslavia. Totodată, a 
fost examinată evoluția actuală și în 
perspectivă a relațiilor bilaterale și 
s-a analizat stadiul îndeplinirii înțe
legerilor stabilite la nivel înalt, con- 
venindu-se noi măsuri de natură să 
contribuie la întărirea conlucrării rod
nice, multilaterale dintre țările și po
poarele noastre, vecine și prietene.

în cursul convorbirilor s-a relevat 
cu satisfacție faptul că relațiile din
tre Româniți, și Iugoslavia, se dezvol
tă cu succes, în toate domeniile, în 
spiritul Declarației comune și al ce
lorlalte documente și înțelegeri con
venite la Belgrad, în 1980, pe baza 

principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității in drep
turi, neamestecului în treburile in
ternei și avantajului reciproc. In ace
lași timp, a fost subliniată voința 
ambelor părți de a intensifica dialo
gul politic, de a extinde colaborarea 
dintre cele două țări, pe multiple 
planuri. In acest sens, a fost eviden
țiată necesitatea accelerării conveni
rii unor acțiuni de cooperare în pro
ducție, de colaborare pe terțe piețe 
și s-a accentuat importanța găsirii 
căilor pentru sporirea și diversifica
rea pe baze echilibrate a schimbu
rilor comerciale. Reliefindu-se rezul
tatele bune ale colaborării pe linia 
științei și tehnicii, ’culturii, artei și 
invățămîntului, s-a hotărît extinde
rea acestei conlucrări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Se#*  
ghei Kraighgp au relevat .ițrțpprtanța 
deosebită ă întăririi confirme a c6-' 
laborării dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, ca factor esențial în dez

voltarea prieteniei și cooperării ro
mâno-iugoslave.

De comun acord, s-a apreciat că 
dezvoltarea neîntreruptă a relațiilor 
foarte bune de strînsă prietenie și 
colaborare, de bună vecinătate din
tre România și Iugoslavia are o in
fluență pozitivă in Balcani, in Eu
ropa și in lume, corespunde intere
selor și aspirațiilor popoarelor celor 
două țări, cauzei generale a socia
lismului și păcii.

în continuare, președintele Nicolae 
Ceausescu si președintele Serghei 
Kraigher au trecut la un schimb de 
păreri in legătură cu problemele În
tăririi păcii si colaborării in Balcani, 
ale securității, dezarmării si coope
rării in Europa, ale reducerii încor
dării Internationale si promovării 

, ,țițișiirpftlitjși ,fj$..pace. destindere ’■ si 
respect al independentei tuturor po- 
po^jelor.

Gqnvorbirile, care se desfăsoără 
intr-o atmosferă de caldă prietenie, 
de înțelegere si stimă reciprocă, con
tinuă.
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; FAPTUL! 
DIVERS

I Mai frumos ' 

| ca diamantul

I
I

I

I 
I
I
I
I

Romeo Dediu, elev in clasa a 
Vil-a la Școala generală nr. 12 
din Constanța, a alcătuit anul 
trecut, împreună cu alți trei 
colegi, un cvartet muzical sub 
genericul „Diamant 2 000". Spec
tacolele prezentate de ei pină a- 
cum au fost aplaudate „la scenă 
deschisă" de colegi ți apreciate 
de profesori, tn cinstea aniversă
rii mamei sale, el a compus o 
foarte frumoasă melodie. Numai 
că mama lui este bolnavă intr-un 
spital din București și n-are 
cum s-o asculte. Deocamdată. 
Pină atunci, o anunțăm pe a- 
ceastă cale că melodia compusă 
de fiul ei și interpretată de 
„Diamant 2 000“ are in ea ceva 
mat frumos decit orice briliant : 
sufletul și dragostea unui copil.

Cu vagonul...
— Dacă ești paznic, atunci 

păzește-mă pină trag mașina, 
după care vino să încărcăm mai 
repede I — i-a spus șoferul Vio
rel Barboni paznicului Toda Ni- 
codim.

Apoi au început amindoi să 
încarce porumb in mașină. Știu- 
leți tot unul și unul, crescuți in 
lanurile unei ferme a cooperati
vei agricole din comuna 
Gearmata, județul Timiș. Ca de 
pe moșia lor !

Cit porumb credeți că au furat 
respectivul șofer și respectivul 
paznic ? Nici mai mult, nici mat 
puțin de 9 830 de kilograme. Un 
vagon intreg ! Făptașii urmează 
să-și primească pedeapsa cu
venită.

Ajutor, nu mai 
pot de... lene!

— Fie-vă milă, oameni buni ! 
Ajutați un biet om cu cițiva bă
nuți, cu cit vă lasă inima.-

De unde să știe trecătorii de pe 
străzile Focșanilor că Dumitru 
Gaure, din comuna Vizantea Li
vezi, județul Vrancea, nu era ce 
zicea că este, ci un ins zdravăn, 
cu multă putere de muncă, dar 
și cu o lene de neimaginat 2 
Unii trecători, mai ales femeile 
în vîrstă, îi puneau in palma în
tinsă cițiva bănuți din agoniseala 
lor, compătimindu-l :

— Săracul de dl, cine știe ce 
are I

Lua bănuții, li.vjrțțÂn buzp.ngr 
și întindea iar palma : „Fie-vă 
milă, ajutați-mă, ajutați-mă.

Și a fost „ajutat", deunăzi, 
să-și numere banii din buzunare 
adunați intr-un timp record : 
20 000 de lei. Bani ciștigați nu
mai cu mina întinsă, fără să ri
dice un pai I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

| N-au fost vitele I 
| de vina

Are toate motivele să fie supă- 
Irat Gheorghe Matei de la coope

rativa agricolă Cașei, județul | 
Cluj. Supărat, pe cine 2 Pe el 

I însuși. Pricina 2 O pagubă de mii I
de lei, pe care va trebui s-o I 
suporte din propriile buzunare.

Și totul, dintr-o neatenție, ■ 
I dintr-o neglijență. Avind in pri- I 

mire, ca îngrijitor, vitele coope- I 
rativei, n-a observat la timp că o 

I parte din cireadă s-a îndreptat I 
spre calea ferată. Patru vite | 
surprinse de mărfarul care cir- 
cula pe ruta Dej-Sibiu n-au mat | 
putut fi salvate.

AUTOCONDUCEREA, AUTOAPROVIZIONAREA INEXPERJENJEJNITIATIVE, MĂSURIJOSPODĂREȘTI

Comunele din preajma Capitalei pot și trebuie 
să contribuie mai substanțial la aprovizionarea orașului

Tovarășul Gheorghe Jerca, prima
rul comunei Voluntari, localitate 
practic lipită de București, ne-a in
format că in anul agricol 1980—1981, 
locuitorii comunei au livrat la fon
dul de stat 42 taurine, din 67 exis
tente în gospodăriile populației, 4 000 
păsări, 140 000 ouă, peste 200 porci, 
cîteva sute de kilograme miere de 
albine, alte produse. Sint, așa cum 
se vede, rezultate, dacă nu pe mă
sura posibilităților, promițătoare. 
„De asemenea, ne mai spunea inter
locutorul. pe suprafața de 156 ha, 
teren aflat in curțile oamenilor și 
intre casele comunei, am obținut 
1 780 tone de legume pentru consu
mul propriu al populației, iar un 
surplus de 30 tone a fost contractat 
de gospodari cu întreprinderea de 
legume și fructe Berceni".

— De unde știți că populația în 
propriile curți a produs 1 780 tone 
de legume ? — am întrebat.

— Foarte simplu. Am înmulțit 156 
de hectare cu producția care se ob
ține curent la hectar.

Am notat și această realizare în 
carnetul de reporter și am făcut la 
rindul nostru un calcul : 1 780 tone =• 
1 780 000 kg. Această cantitate de le
gume. împărțită la 32 000 oameni, 
populația comunei (localitate rurală 
cu cel mai mare număr de oameni 
din țară) = 55.6 kg.

E, cum se vede, o cantitate foarte 
redusă de legume, care nu ajunge 
nici măcar unui consum minim. De 
unde cumpără atunci legume popu
lația ? De la București și chiar din 
comună. Tocmai cind să plecăm din 
localitate, am văzut deschise în cen
tru patru unități de desfacere a le
gumelor. 11 întrebăm pe tovarășul 
Gheorghe Cherciu, șeful acestor uni
tăți, cam cite legume aduse de la 
București vinde el pe an în Volun
tari. „Păi. ne-a răspuns, sute de 
tone, n-am o cifră exactă".

Am revenit și am discutat din nou 
cu președintele biroului executiv al 
consiliului popular. I-am spus că nu 
înțelegem rațiunea pentru care co
muna contractează cu statul 30 de 
tone, ca să cumpere apoi de la stat 
sute de tone ! Nu înțelegea nici pri
marul prea bine.

Timp de două zile am cutreierat 
Voluntarii în lung și-n lat. La o mar
gine a comunei (spre Afumați), am 
dat de un cîmp sterp. De fapt nu era 
chiar sterp, ci părea un lot semmcer 
de... scaieți. în partea dinspre Bucu
rești, alte „loturi semincere". Cind

Invitație în unități turistice din județul Sibiu
în județul Sibiu, numeroase 

tacuri pitorești îmbie la popas. în 
orice anotimp, turiștii au la dispo- 

-•-rtție. pe aceste meleaguri atrăgă- 
: toare. . unități de alimentație publi

că și cazare. Una dintre acestea 
este cabana „FÎNTÎNIȚA HAIDU
CULUI". amplasată la circa 8 km 
de comuna Avrig și la numai 17 km 
de Sibiu, pe drumul național 1 spre 
Brașov. într-o poiană din pădurea 
Bradului. Unitatea dispune de 
locuri confortabile de cazare. prevă
zute cu încălzire centrală, de restau
rant. braserie, bar de zi. Cabana 
este situată intr-o zonă de mare in
teres turistic, la circa 30 km de șo
seaua transfăgărășană.

în orașul Agnita. COMPLEXUL 
TURISTIC „DACIA" oferă, de ase
menea. o bună găzduire. Este o 
unitate de categoria I. care dispu
ne de camere cu confort modern și 
încălzire centrală, un restaurant 
elegant și un restaurant cu auto
servire.

în fotografie : Cabana „Fîntînița 
haiducului" 

intri pe aleea consiliului popular, 
acolo pe unde funcționarii acestei 
instituții trec de cel puțin 1 000 de 
ori pe an. alt loc sterp, în spatele 
primăriei, altul.

Cu alte cuvinte, cifra aceea de 
1 780 tone n-avea de unde să fie 
1 780 pentru că. cu cit umblam mai 
insistent prin comună, cu atit numă
rul hectarelor cultivate scădea mai 
mult. Iată insă că la un moment dat 
găsim în comună nu doar fișii de 
terenuri necultivate, ci chiar un lot 
de 6 hectare — o fostă livadă — 
care nu a fost săpat de ani de 
zile. Nu dă nici mere, nici spanac.

— Cum e posibilă o asemenea ri
sipă de pămint ?

Azi, despre valorificarea potențialului 
productiv al comunei Voluntari

La această întrebare, primarul 
ne-a vorbit de lipsa de răspundere 
a unora dintre cetățeni, care, deși au 
făcut cereri pentru terenuri bune de 
agricultură, au lăsat pămîntul în pa
ragină. ceea ce este adevărat. în acest 
sens, tovarășul Jerca ne-a înșiruit și 
o mulțime de nume între care ne-a 
surprins cazul lui Ion Dumitrache. 
lucrător la... consiliul popular al co
munei !

Lucrurile se puteau opri aici, dar 
l-am găsit în comună, venit in de
plasare, pe tovarășul inginer Anton 
Antonescu de Ia Oficiul de cadastru, 
organizarea teritoriului și asolamen- 
te din Direcția generală a agricultu
rii si industriei alimentare — Bucu
rești. Tovarășul inginer ne-a informat 
că risipa de terenuri necesare legu
micultorii e mult mai mare decit iți 
poți da seama la prima vedere.

„Și iată de ce : Cu ani în urmă, 
încă de pe timpul existenței județu
lui Ilfov, pe terenurile comunei Vo
luntari erau și mai sînt și acum di
feriți proprietari : C.A.P. Dobroiești, 
C.A.P. Ștefănești. I.A.S. Mogoșoaia 
ș.a.m.d. Cele două cooperative, bu
năoară, dețin în comună aproximativ 
40 de hectare teren agricol. Fiind a- 
șezat departe de sediul lor. de ani de 
zile vor să scape de acest pămint. Să 
vă demonstrez : în ziua de 30 ianua
rie 1976. un fost președinte al C.A.P. 
Ștefănești a convocat o adunare ge

nerală a cooperatorilor si a propus 
(notăm din textul hotăririi adunării 
— n.n.) «ca pămîntul respectiv să fie 
cedat municipiului București ( ! ?). 
în unanimitate, adunarea generală e 
de acord». Culmea e. că municipiul 
București (cine de la municipiu, ce 
instituție ?) nici măcar nu știa că i 
s-a făcut un dar".

în legătură cu pămîntul detinut de 
C.A.P. Dobroiești — jumătate din 
cele 40 de hectare — C.A.P.-ul nici 
nu l-a donat, dar nici nu l-a muncit.

Dăm in continuare cuvintul tova
rășului Gheorghe Jerca. primarul co
munei Voluntari : „într-adevâr. pă
mîntul acesta a rămas de izbeliște. 
Fiind totuși situat pe teritoriul co

munei noastre, m-am gîndit că tre
buie făcut ceva cu el. De aceea am 
invitat la mine ne președinții celor 
două C.A.P.-uri si le-am pus în ve
dere să-si muncească pămîntul. „Nu 
avem nici o palmă de pămint în Vo
luntari". a zis președintele din Do- 
broiesti. „Nici noi", a zis cel din Ște
fănești. Ce era să fac ? Am dat 
pămîntul respectiv în folosința I.A.S. 
Ferma Roșie".

— Care, adaugă inginerul Anton 
Antonescu, l-a arat, l-a semănat, dar 
nimic n-a recoltat. Pentru că de fapt 
locul a devenit în parte un maidan 
pe care pasc vitele oamenilor, unde 
sînt aruncate resturile menajere.

Punem punct acestor însemnări. în 
orice caz. în comuna Voluntari, acum, 
în momentul cind autoaprovizionarea 
constituie o preocupare de maximă 
importantă la ordinea zilei, aproxi
mativ 50 ha de pămint stau nefolosi
te. Dacă înmulțim 50 ha cu 20 tone 
(minimum de recoltă de legume la 
hectar) rezultă 1 000 tone de legume 
pierdute.

Ceea ce nu e firesc, nu e bine. 
Dealtfel, in cursul zilei de miercuri, 
4 noiembrie a.c., a avut loc la Săfti- 
ca — din inițiativa Comitetului mu
nicipal de partid București — o ple
nară lărgită cu activul din sectorul 
agricol Ilfov, în cadrul căreia s-a 
stabilit ca fieoare comună din jurul 
Capitalei să-și întocmească planuri

Cind semeni neglijență, culegi... 
scaieți

Foto : Eugen Dichiseanu
proprii de dezvoltare a producției 
vegetale și animale, prin care să se 
asigute valorificarea superioară a 
potențialului material si de forte de 
muncă, în vederea transpunerii în 
viață a recentelor măsuri legislative 
privind întărirea autoconducerii și 
autoaprovizionării în profil teritorial, 
în acest fel urmează să se asigure 
atit necesarul de consum din localită
țile respective, cit și sporirea con
tribuției sectorului agricol Ilfov la 
mai buna aprovizionare a Capitalei 
cu legume, carne, lapte, ouă și alte 
produse animaliere.

Gh. GRAURE

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința cetățe
nilor care au contractate asigu
rări de bunuri, de persoane și 
<ta*&lsțftfhdere  'Civilă, cu Mâța" 
primelor in rate, că este necesar 
să achite la termen aceste rate, 
pentru a nu prejudicia conti
nuitatea raporturilor de asigu
rare.

Pentru a se economisi timp la 
plata ratelor respective de pri
me. asigurații au posibilitatea să 
achite, anticipat, mai multe rate 
de prime, pe un trimestru, se
mestru sau an.

Plata ratelor de prime se poa
te face la responsabilii cu asigu
rările din unitățile socialiste, la 
agenții și inspectorii de asigu
rare sau. direct, la orice unitate 
ADAS.

De asemenea, plata prime
lor de asigurare se poate face și 
prin consimtămînt scris, care 
constă în imputernicirea ce se 
dă de către asigurați lucrători
lor care efectuează plățile de 
retribuții de a achita Adminis
trației Asigurărilor de Stat din 
drepturile lor. primele, atit nen- 
tru asigurările în curs, cit si 
pentru cele oe care le vor în
cheia sau reînnoi.

0 viață consacrată luptei revoluționare 
pentru cauza socialismului

100 de ani de la nașterea lui Mihail Gheorghiu Bujor
„Să luminezi ca o făclie cit mai 

mult în jurul tău", iar din cei ce te 
înconjoară „să creezi izvoare de lu
mină, de voință, de acțiune". Cuvin
tele acestui admirabil crez revoluțio
nar au fost rostite, cu mai bine de 
trei sferturi de veac în urmă, de Mi
hail Gheorghiu Bujor. Și dacă le 
așezăm la începutul acestor rânduri 
evocatoare, acum, cind se împlinesc 
o sută de ani de la nașterea sa. o 
facem pentru că el. cel dinții, le-a 
așezat ca piatră de temelie a între
gii lui vieți.

S-a născut la 8 noiembrie 1881 la 
Iași, intr-o familie care, asa cum 
spunea chiar el evocînd începuturile 
activității sale revoluționare, i-a adus 
„eredități de luptă contra asupririi", 
i-a transmis „spiritul de răzvrătire, 
tendința instinctivă de a fi de partea 
celor mulți și asupriți și in contra 
celor mari și asupritori". L-a apro
piat deopotrivă de mișcarea socialis
tă convingerea sa. fundamentată pe 
temeinice lecturi marxiste, că „po
porul român nu se va putea îndruma 
spre progres decit dacă va păși pe 
căile socialismului".

Intrat în mișcarea muncitorească, 
revoluționară la începutul veacului 
nostru, M. Gh. Bujor avea să se re
marce în publicistica socialistă, ca 
și în activitatea pentru organizarea 
politică și profesională a clasei mun
citoare. A contribuit, prin articolele 
publicate în „România muncitoare", 
la pregătirea Conferinței muncito
rești din august 1906, care a statuat 
centralizarea la scară națională a 
mișcării sindicale, și mai ales a con
gresului din 1910. care a hotărît re
constituirea Partidului Social-Demo
crat. „vlăstar al vechii rădăcini so
cialiste". Cu deosebire l-a preocupat 
întărirea coeziunii rindurilor prole
tare ; de la îndemnul „Strîngeți 
rindurile din titlul unui articol 
publicat in „România muncitoare" în 
1905, pină la cuvintele : „este dar o 
necesitate urgentă și vitală ca mun
citorimea din fiecare țară să-și sirin
gă rindurile, să închege intr-o forță 
reală, omogenă, largă, liberă, plină 
de avint și de voință, fragmentele ei 
răzlețite..." scrise în 1933 — avem 
mărturia consecvenței eforturilor 
sale în slujba făuririi unității mun
citorești.

A fost promotorul unei poziții 
combative, înaintate. în momente 
cheie ale dezvoltării mișcării revolu
ționare din România. Astfel. în me
morabilul an 1907, atunci cind din 
primăvară și pînă în toamnă furtu
na nemulțumirii și mîniei populare 
a cuprins satele de la un capăt la 
altul al țării și cind cererilor țărăni
mii li s-a răspuns cu silnicii, cu 
gloanțe, cu bombardarea satelor, a 
dezvăluit prin scris și prin viu grai 
adevărata cauză a răscoalei — „mi
zeria neagră, durerea groaznică și 
nepotolită a norodului muncitor" — 
și-a ridicat glasul de protest împo
trivă sălbaticei reprimări a răscula- 
ților, .6ra adresat ostașilor, cerindu-lo 
ca niciodată armele lor să nu se in- 
drepte înspre piepturile țăranilor, ar 

în timpul primului război mon
dial s-a ridicat cu fermitate în apă
rarea intereselor naționale funda

Regionala Căi Ferate Constanța comunică :

Modificări în circulația trenurilor pe magistrala 
București — Constanța în ziua de 12 noiembrie a.c.

Regionala C. F. Con
stanta anunță pu
blicul călător că, da
torită unor lucrări de 
sistematizare care se 
execută pe magistra
la București-Constan- 
ța. în circulația trenu
rilor de călători din 
ziua de 12 noiembrie 
1981 se produc urmă
toarele modificări :
• trenurile accele

rate 825 și 824 vor 

circula pe ruta ocoli
toare București — 
Medgidia — Doroban- 
țu — Năvodari — Pa- 
las — Constanta și in
vers. cu o intirziere 
de circa HO minute la 
sosire in stațiile Con
stanta. respectiv Bucu
rești Nord, fără per
ceperea taxelor supli
mentare pentru circu
lația pe rută ocoli
toare ;

mentale. a argumentat legitimitatea 
luptei poporului român pentru uni
tate și independentă națională. „Pa
triile — scria el — sînt cadre natu
rale și istorice de dezvoltare a po
poarelor. în aceste cadre s-a înte
meiat pentru fiecare națiune o exis
tență proprie, cu tradițiile ei, cu 
viața ci sufletească, cu idealurile ei, 
cu civilizația ei (...). în acest înțeles 
patriile sint necesare, căci în regimul 
actual numai înăuntrul acestor cadre 
popoarele și-ar putea dezvolta în 
voie și pe deplin toată originalitatea 
și toată puterea lor de creațiune". 
Tocmai de aceea s-a pronunțat „îm
potriva ciuntirii țărilor constituite, 
împotriva fringerii popoarelor în 
bucăți, împotriva suprimării vieții 
naționale a popoarelor", proclami nd 
„dreptul imprescriptibil și inviolabil 
al tuturor națiunilor la viata liberă 
și integrală".

Ca pentru mii și mii de militant! 
revoluționari, anii 1917—1919 au fost 
și pentru M. Gh. Bujor ani trăiți la 
o înaltă cotă a tensiunii și dăruirii 
revoluționare. Refugiat în Rusia, s-a 
numărat printre organizatorii Comi
tetului de acțiune social-democrat 
român ce-și propunea să conducă 
lupta revoluționară a miilor de mun
citori români evacuați în condițiile 
războiului în sudul Rusiei. Sub cor 
jducerea sa și a altor socialiști ro
mâni, aici s-au constituit ■„’'^'alioa- 
nele de luptă românești îr cj/ijinul 
tinerei puteri sovietice, ex jsie vie 
a sentimentelor de solidaritate inter
națională ce-i animau pe muncitorii 
români. Mihail Gheorghiu Bujor 
s-a întilnit de cîteva ori cu Lenin 
la Smolnîi. dezbătînd problemele or
ganizării luptei pentru înfringerea 
contrarevoluției în sudul Rusiei.

Caracterul său dîrz, neînfricat 
avea să se releve si în anii de deten
ție. căci odată revenit în tară a fost 
arestat si condamnat la închisoare pe 
viată (1920). Nu a cerut niciodată 
grațierea, ușurarea pedepsei sau a 
regimului de detenție. „Ideile mele, 
scria el în 1931. situațiunea mea, tre
cutul meu, obligațiunile ce izvorăsc 
din ele imi răpesc irevocabil dreptul 
de a cere vreo grație cuiva. Numai 
poporului, căruia i-am închinat în
treaga mea activitate și viață, i-aș 
putea cere iertare, cind aș avea bă
nuială că am păcătuit cu ceva față 
de el, care este pentru mine (...) sin
gurul adevărat suveran". Gînduri pe 
care le reafirma în 1933, după eli
berarea din închisoare : „Grija mea 
de căpetenie a fost să nu fac nici 
un pas care ar fi putut fi interpretat 
ca o cedare sau o închinare — care 
ar fi fost o cedare și o închinăciune 
nu numai personală, ci și a steagu
lui pe care îl reprezentam și întru
pam in ochii deținătorilor mei".

Faptele sale, gîndurile sale, viața 
sa întreagă (a murit lș 17 iunie 1964) 
îl așază in șirul acelor revoluționari 
de seamă care au înrîurit profund, 
lupta clgseL muncitoare*  au pregătit 
marea izbindâ,.a cauzei socialismu
lui în patria noastră.

Silviu ACHIM

• trenurile 8 222 și 
8 221 se anulează pe 
distanta Constanta — 
Fetești ;
• trenul 8 001 aș

teaptă circa 140 mi
nute în stația Basa- 
rabi redeschiderea li
niei curente ;
• trenurile 8 693, 

8 694, 8 352 și 8 351 se 
anulează pe ' î&treaga 
distantă de circulație.
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Era așa cum 
îl cheamă

Așa îl cheamă : Minciună. Till
ed Minciună. Trecea prin parcul 
Rozelor din Drobeta-Tumu Se
verin cărind un „obiect" burdușit 
cu grăunțe de porumb. Cind a 
fost luat la... bobi mărunți de oa
menii legii, asupra provenienței 
respectivelor grăunțe. Minciună a 
început să toarne o droaie de... 
minciuni. Cea mai gogonată din
tre toate : „Îmi lăsai „obiectul" 
lingă o grămadă de grăunțe de la 
baza de recepție și cind plecai, 
văzui eu că e cam greu, dar 
habar n-am cine și cu ce interes 
mi-l umplu cu ce văzurăți".

Cum minciuna are picioare 
scurte chiar și in cazul cind te 
cheamă Minciună, adevărul a 
fost stabilit cu exactitate și tot 
la fel iși va spune și legea 
cuvintul.

„Adio și n-am 
cuvinte"

După ce a ispășit o pedeapsă 
de 8 luni închisoare pentru in
fracțiuni săvîrșite la un atelier 
de reparații radio și televizoare, 
lui Aristide Candiano Breabăn. 
din Vatra Moldoviței, județul 
Suceava, i s-au oferit mai multe 
locuri de muncă. Le-a refuzat 
pe toate.

— Nici unul nu-l de mine — 
a replicat el. Am eu față pentru 
așa ceva 2 Adio și n-am cuvinte !

N-are nici cuvinte, n-are nici 
de lucru. Cum frunzele toamnei, 
ruginite, cad tot mai des. nu mai 
are nici ce tăia la ciinf. Vă în
trebați, poate, 
L-am întrebat 
răspuns :

— Din pensia mamei. Ce. nu 
zicea ea mereu că sint . băiețelul 
mamei" 2

— Dar citi ani ai, băiețelule 2
— Merg pe 39 !
— Multi înainte, dar nu 

pină acum.
Și încă ceva : „băiețelul" 

sofie și doi copii.

la ciinf. Vă in- 
din ce trăiește 2 
și noi și ne-a

ca

are

Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Seînteii"

Obiectivul, mărturisit de Horia 
Lovinescu, al dramatizării „Fraților 
Karamazov" și punerii acestuia in 
scenă la „Nottara" îl constituie 
sublinierea unei anume (am zice 
noi : uneia din multele) „uluitoare 
facultăți vizionare care face din 
Dostoievski cel mai important și 
actual scriitor al secolului XX". 
Este vorba despre capacitatea auto
rului „Demonilor" ori al celebrului 
„Crimă și pedeapsă" de a releva, 
tulburător estetic, existența unei 
categorii spirituale ce a proliferat, 
în epoca modernă, pe toate meri
dianele lumii : cea a adepților imo
ralismului, a lui „totul e permis", 
a unui mod de a fi și acționa „din
colo de bine și de rău" — din rin
dul cărora s-au recrutat inițiatorii 
lagărelor de concentrare, inventa
torii și profeții apocalipsului nu
clear, adepții „hidrei terorismului".

Categoric, spectacolul de la „Not
tara" certifică o preocupare de a- 
profundare și denunțare, cu ajuto
rul geniului lui Dostoievski, a cau
zelor pe de o parte ontologice și 
etice, pe de altă parte sociale și 
politice, ca și a formelor de mani
festare genuine ale nihilismului 
moral — atitudine care a alimen
tat apoi o întreagă literatură exis
tențialistă și absurdă și care a 
irupt cu atita violentă in viată și 
în istorie, în preajma celui de-al 
doilea război mondial. Dar, și mai 
categoric, meritul dramatizării și 
montării de care vorbim este toc- 
maj acela de a invita spectatorul 
la subtila meditație etică. în acest 
autentic omagiu adus la centenarul 
morții „celui mai mare deschizător 
de drumuri din literatura mo
dernă", verticala unei perspective 
centrale de descifrare a textului nu 
presupune renunțarea la nici una 
din dimensiunile mari, copleșitoare 
artistic și ideatic ale romanului, 
creație finală ce „încununează 
opera", concentrîndu-i motivele 
interioare și mesajele, punind în 
discuție, totodată, asa cum arăta 
I. lanoși. „nenumărate valori din 
milenara istorie spirituală a Euro
pei" și sintetizind in cel mai înalt 
grad impasul tragic al epocii. O 
scriere ce debutează ca un roman 
obiectiv și afirmă incandescent o 
credință puternic subiectivă : ce în
cepe ca o proză de atmosferă, se 
articulează ca un roman polițist și 
dezvoltă o impresionantă observație 
socială și psihologică — pentru a 
culmina într-o inegalată, pină azi, 
capacitate de sondare a pasionalită- 
ții umane și abisurilor sufletești, a

suferinței fizice și chinurilor meta
fizice. O creație ce relevă, odată 
cu falimentul voinței de putere și 
libertății degenerate în arbitrar, 
marile resurse de înnoire ale omu
lui. Un copleșitor fragment de via
ță, dar și o sinteză de filozofie a 
culturii, care propune, afirmă cu 
forță o particulară viziune exis
tențială și morală, urmărind une
ori cu vizionarism genial, alteori 
cu patimă subiectivistă : cimpul de 
luptă al unor teze și antiteze, afir
mații și negații, ce se cheamă și se 
sfîșie reciproc ; dialectica previzi
bilului și imprevizibilului ; corecti
vul pedepsei aplicat crimei, tentația

gescu) are o anumită capacitate de 
sugestie, mai ales in prima scenă, 
deși atit concepția lui, cît si reali
zarea plastică nu sint, in ansamblu, 
fără cusur. Aripile laterale ale dis- 
pozit.vului scenic, ușile ce se des
chid și se închid, oglinzile tulburi' 
din fundal relevă și ascund chipuri, 
decupează și obiectivizează replici, 
au deci la bază idei teatrale și 
funcții dramatice. Dar. de ce să nu 
o spunem, oapcanele situațiilor 
imaginate de Dostoievski. bolgiile 
sufletești ale eroilor săi le fac oa
recum inutile. Ceea ce putem afir
ma si despre simbolica introducere 
și situare in scenă a unor perso

tantă în restituirea esenței operei 
lui Dostoievski este. cred, cea a con
figurării personajelor — nu atit a 
staturii lor exterioare (fatalmente 
aproximate), cît a celei interioare, 
în spectacolul de la „Nottara" si
tuațiile recreate sub ochii noștri 
comunică dramatismul celor poves
tite sau sugerate. Dialogurile sint 
decupate cu pregnanță, iar actorii 
reușesc să comunice, prin compo
ziție minuțioasă, prin starea crea
tă, prin intensitatea jocului — deo
potrivă zbaterea umană, inconsec
vența pasională, haosul reperelor și 
dilema spirituală, adevărurile vieții 
și concepțiile lui Dostoievski. Do

O pasionantă dezbatere morală
„KARAMAZOVII" - LA TEATRUL „C. I- NOTTARA"

răului prin bine și supremația bi
nelui prin rău ; preceptul „dosto- 
ievskian" al mintuirii prin suferin
ță și iubire.

Cum să faci o dramatizare de 
trei-patru ore după mai bine de 
o mie de pagini de Dostoievski, 
fără să dai senzația că ai prins 
doar un pumn din apa mării, de
parte de a păstra culoarea și vu
ietul ei ? Dramatizarea semnată de 
Horia Lovinescu și Dan Micu atestă 
dealtminteri o admirabilă cu
noaștere a lui Dostoievski. O 
competență și o „iubire" care 
prezidează cu succes nu numai 
restituirea originalității estetice a 
lui Dostoievski, ci și atit de deli
cata misiune a luminării părții ce
lei mai durabile a ideologiei lui. 
Virtuțile dramatizării țin de știința 
selectării, decantării și sublimării 
prozei în situații, scene, dialoguri, 
monologuri. (Aspectele discutabile, 
scăderile — mici față de calități — 
apărînd în cazul colaborării mai ac
tive : al colajului din alte opere, 
adaos neorganic în plan dramatic 
și nici prea necesar ideatic.) Cît 
privește regia este evidentă pre
ocuparea lui Dan Micu de a sugera 
complexitatea operei prin elabora
rea minuțioasă și originală a uni
versului scenic. Și trebuie să recu
noaștem, decorul (Dragoș Geor

naje. Acordurile grave ale muzicii 
lui Vasile Șirli contribuie la sen
zația de monumentalitate ori la su
gestia dezechilibrului din om și a 
conflictelor lui cu lumea etc. — dar 
colajul de modalități pe care-1 in
clude banda sonoră nu ni se pare 
nici fericit, sub raport stilistic, nici 
sub cel al slujirii dramaturgiei. S-ar 
cuveni să vorbim mai mult despre 
utilizarea luminilor cu sugestiile lor 
de culoare, limpezimi ori mister, ce 
contribuie nu numai la atmosferă, 
ci și la sublinierea unor idei. în 
ciuda bogăției detaliilor și rafina
mentului conceperii și execuției, 
suprastructura scenică rămine to
tuși artificioasă. Ca și în cazul dra
matizării, demersul regizoral inte
resează în cel mai înalt grad și re
tine atenția (atit teoretic, cit și în 
practica urmăririi spectacolului) a- 
tunci cînd își propune să fructifice 
datele scenariului și să recreeze 
lumea ideilor lui Dostoievski prin 
intermediul personajelor, a actori
lor. Chiar imaginile teatrale de an
samblu cele mai impresionante sînt 
tot cele al căror sincretism au ca 
dominantă substanța dramatică dos- 
toievskiană concentrată în replică, 
situație, dialog și trecută prin per- 
sonajul-interpret. Stabilind o ierar
hie. prima treaptă, cea mai Impor

minantele personajelor, sau mai 
exact contradicțiile lor dominante, 
ambiguitatea lor funciară, echivocul 
lor sint bine surprinse și incarnate. 
Pentru a întruchipa cît mai corect 
idei care să transforme viața in 
destin, interpreții de la „Nottara" 
iși propun mai întîi să întrupeze 
pasiuni. Trăirea autentică, pasiunea 
fierbinte și rătăcitoare, de o sălbă
ticie atotdistrugătoare. este revela
torul asumării sau respingerii cre
zurilor morale, accesului la ele. In
candescența ei este un preambul al 
trecerii vămilor ispășirii (conform 
parabolei grăuntelui de grîu. care 
murind, aduce multă roadă).

George Constantin incarnează cu 
un firesc pe măsura strălucirii in
terpretării un portret suculent sub 
semnul filozofiei lui „să iubești via
ța mai mult decît rostul ei". Feodor 
Pavlovici al său are parcă un anu
mit grad in plus de noblețe 
și eleganță, dar. totodată, ace
lași atît de greu de recreat, 
imprevizibil amestec de senzua
litate. viclenie, ticăloșie, capriciu 
cînd copilăresc, cînd cabotin si. mai 
presus de orice, cinism agresiv, 
cruzimea și sadismul sfidării tutu
ror celor „sfinte". Dincolo de ges
ticulația, uneori excesivă, se cuvine 
admirată eleganța cu care Alexan

dru Repan întruchipează scepticis
mul și neliniștita interogație și im
plicare tragică a, mai intii, enigma
ticului și apoi posedatului Ivan, 
personaj ridicat la rangul de erou 
principal. Repan realizează astfel 
„ideea-voce" (M. Bahtin). Cele mai 
reușite momente coincid cu cele 
mai grele încercări ale rolului : ex
plozia și mărturisirea răzvrătirii 
împotriva religiei, dialogul incan
descent cu marele inchizitor — i- 
postaze ale iluminării și posedării. 
Ștefan Sileanu propune o inter
pretare elocventă a senzualității, a 
freneziei pasionale obsesive, dar 
mai ales a disperării și haosului 
gîndirii și existenței personajului, 
a rătăcirii lui absurde între dorință 
și onoare, între „totul e permis" și 
remușcare. intre violență și calva
rul pedepsei. Dragoș Pislaru împru
mută purității continuei așteptări 
și căutări a lui Alioșa (acest alt 
Mîșkin) ochii săi „de stea", cre
dința sa in rol și arta scenică, ți
nuta sa sugestiv hieratică — perso
najului lipsindu-i. totuși, ceva din 
tensiunea interioară ideâlă. O crea
ție cu totul deosebită prin ameste
cul de vulgaritate și inocență, prin 
combustia pasională care dă coeren
tă stărilor atît de contradictorii ale 
fatalei Grușenka realizează Dana 
Dogaru. O compoziție interesantă, 
pe muche de cuțit, propune (pe do
minantele orgoliului, iluziei obsesive 
și alienante ale isteriei) Ioana Cră- 
eiunescu, după cum un Smerdiakov 
nu atit demn de satiră (in ciuda 
pozelor și prezumției, a antipatiei 
pe care o inspiră și a irascibilității 
lui ridicole), cît tulbure, maladiv, 
tenebros, grotesc, tragic, contu
rează Horațiu Mălăcle. Dintr-o dis
tribute numeroasă, din care nu trec 
neobservați nici Mircea Anghelescu 
(Zosima). nici Ion Siminie (procu
rorul). nici Valentin Teodosiu (Svi- 
drigailov). se cuvine amintit cu de
osebire interpretul unui personaj- 
cheie (Rakitin. „realist" ostil vieții, 
„dăștept" fără sensibilitate și carac
ter) : Victor Ștrengaru.

Consemnind reușita spectacolului, 
relevînd dificila, dar pe atit de me
ritoria operă spirituală pe care o 
reprezintă punerea în scenă a „Fra
ților Karamazov". într-o montare 
de o frumoasă ținută intelectuală 
și artistică, ni se pare interesant 
să amintim că abordarea marelui 
scriitor rus face parte dintr-un 
program de durată al Teatrului 
condus de Horia Lovinescu.

Natalia STANCU

PROGRAMUL 1
9.00 Teleșcoală

11,00 Tribuna experienței
11.30 Moment folcloric : Maria Păunes- 

cu
11.40 Film serial : „Crahul" a Reluarea 

ultimului episod
12.30 Telex
12.40 închiderea programului
15.45 Muzică populară

In jurul orei 16,00 — Solemnitatea 
semnării documentelor oficiale ro- 
mâno-iugoslave

16.15 Teleșcoală
In jurul orei 16,45 — Transmisiune 
directă de la aeroportul Otopenl : 
ceremonia plecării tovarășului 
Serghei Kraigber, președintele
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, care, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie in țara noas
tră.

17.15 Clubul tineretului. Teatrul și aspi
rațiile revoluționare ale tinerel 
generații. Dezbatere cu participa
rea unor oameni de artă, tineri, 
muncitori

17,55 Forum politico-ideologic. Proprie
tari. producători, beneficiari

18.20 Almanah pionieresc
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Practic, util, gospodărește
19.50 Foarte bine !
20.20 Teatrul TV : „o zi din viața unui 

om de afaceri".
21,35 Luptăm pentru pacea lumi! — emi

siune de cintece șl versuri
21.45 Pentru dezarmare și pace — o 

nouă și strălucită inițiativă a to
varășului Nicolae Ceaușescu. a 
României socialiste

22,05 Flori de cîntec — program muzi
cal-folcloric

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19.25 Film serial pentru copii : ..Puș

tiul". Reluarea primului episod
19.50 Orchestra populară a ansamblu

lui „Rapsodia română"
20,10 Viața economică
20.40 Seară de operă TV ; „Rusalka" de 

Antonin Dvorak. Partea I
21,35 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim...
22,00 Filme documentare a Pămîntul ca 

un dar frumos a Jocul cu lutul, 
cu apa. cu focul. Producții ale 
studioului „Sahiafllm"

22,20 Telejurnal
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Timpul s-a înrăutățit și obligă la eforturi maxime pentru

ÎNCHEIEREA GRABNICĂ 
A LUCRĂRILOR AGRICOLE

Primiri Ia C. C. al P. C. R.

IALOMIȚA: Porumbul din cîmp să fie pus 

fără intirziere la adăpost
In dimineața zilei de 9 noiembrie, 

in județul Ialomița mai era de re
coltat porumbul de pe unele supra
fețe. Sînt stiuleti cu umiditate mare, 
care urmează să fie transformați în 
pastă. Pină la aceeași dată, coopera
tivele agricole si întreprinderile agri
cole de stat livraseră la fondul de stat 
75 la sută, iar la F.N.C. 72 la sută din 
cantitățile prevăzute. Comandamen
tul județean pentru agricultură a sta
bilit măsuri de intensificare a trans
portului ultimelor cantități de po
rumb : redistribuirea parcului exis
tent intre consilii agroindustriale și 
unități, repartizarea unui număr spo
rit de remorci, folosirea la maximum 
a tuturor atelajelor din comune. 
Cum se acționează în vederea în
cheierii grabnice a livrării porum
bului ?

Realizarea programului stabilit cere 
Insă ca întreaga suflare a satelor să 
participe la incărcarea si descărcarea 
mașinilor. Cooperativa agricolă Smir
na. orintr-o bună organizare a mun
cii si folosirea judicioasă a mijloace
le de transoort. a livrat. în plus la 
fondul de stat. 1 000 tone de porumb. 
transport1' fiind încheiat in totalita
te. Si K ierativa agricolă Amara, 
care in anii trecutf Încheia recoltarea 
si transportul porumbului printre ul
timele unităti. acum se află în frunte. 
Primarul comunei. Voicu Geantă. îm
preună cu tovarășul Romulus Tolea, 
activist din secția agrară a comitetu
lui județean de partid, dirijau des
cărcarea camioanelor și remorcilor 
în așa fel incit această operație să 
nu dureze mai mult de 30 de minu
te. Trebuie evidențiate, de asemenea, 
eforturile făcute de cooperatorii din 
comunele Gheorghe Doia. Miloșești, 
Grindu, unde se transportă zilnic cu 
atelajele intre 130—150 de tone în fie
care unitate. La C.A.P. Gîrbovi. luni 
dimineață, oe o vreme de iarnă au
tentică. cu ninsoare si vînt. 500 de 
cooperatori. întreaga forță de muncă 
din unitate s-a aflat în cîmp la 
transportul celor 140 tone porumb

GIURGIU: Mai multă răspundere 

in folosirea autocamioanelor
Membrii cooperativelor agricole 

din consiliul agroindustrial Putineiu. 
județul Giurgiu, au îngrijit bine cul
turile. reușind să obțină de pe cele 
peste 5 000 ha cultivate cu porumb 
recolte de 5 000—9 000 kg la hectar. 
Din ceea ce au transportat pînă acum 
în hambare și deja a trecut pe la cîn- 
tar media producției este în jur de 
5 000 kg. Cit va fi pînă la urmă ? 
Greu deocamdată de spus pentru că 
mai este destul porumb oe cîmp si 
mai ales in curțile cooperativelor 
agricole.

Cooperativa agricolă din Gogoșari 
are pe cîmp și in curte peste 2 000 
tone de porumb. In curtea coope
rativei agricole. potrivit cifrelor 
luate din registrul cantaragiului, 
se află 2 065 tone de știuleti nede- 
pănușați care așteaptă să fie trecuti 
prin mîinile oamenilor pentru a pu
tea fi depozitat!. Aici se constată o 
totală dezorganizare a muncii, o lipsă 
de grijă pentru folosirea la maxi
mum a capacităților de transport. 
Zilele trecute, pină la ora 13 nu ple
case nici măcar un singur transport 
spre bază ori spre complexul de 
creștere a porcilor de la Izvoru. Doi 
dintre șefii unei coloane auto de la 
Tîrgoviște ce muncesc aici așteptau 
din primele ore ale dimineții. Potri-

TELEORMAN: La
, In săptămina care s-a încheiat, 
ritmul zilnic de lucru la arat în ju
dețul Teieqrman a fost cu aproape 
3 000 hectave mai mare față de rea
lizările săptăminii precedente. în 
numeroase consilii agroindustriale au 
fost executate arături pe suprafețe 
mari, care, procentual, sînt cu mult 
peste media județului : Odobeasca, 
Roșiori, Blejești, Tătărăștii de Jos, 
Virtoanele. Cum se reușește să se 
pregătească într-un ritm mai alert 
ogoarele pentru însămînțările din 
primăvara următoare ? Ne-a răspuns 
președintele consiliului unic agroin
dustrial Blejești. Teodor Păunescu : 
„Lucrăm cu tractoarele in formații 
mari, supravegheate direct de șeful 
secției de mecanizare. Nu se iroseș
te nici o clipă bună de lucru, apro
vizionarea cu carburanți fâcindu-se 
direct în cîmp. Chiar și acum, cînd 
vremea s-a înrăutățit, mecanizatorii 
continuă executarea arăturilor și pe 
lapoviță. Numai în acest fel vom pu
tea încheia arăturile cit mai repede". 
La C.A.P. Blejești mecanizatorii 
Florea Bănuță. Ion Neguț, Vasile 
Frăsineanu. Vasile Toader, oameni 
care iși cunosc bine meseria, reușesc 
să are zilnic suprafețe mult mai 
mari decît cele planificate. Directo
rul S.M.A.. Ion Mionea, ne spunea că 
cel tîrziu la 14 noiembrie arăturile se 
vor încheia în întregul consiliu agro
industrial.

BACĂU: Insilozările pot și trebuie 

să continue
In unitățile agricole din județul 

Bacău au fost insilozate mai mult de 
250 000 tone de furaje. Se acordă 
prioritate însilozării cocenilor în 
amestec cu tăieței de sfeclă, masă 

recoltat și depozitat pe pat de co
ceni. Pină la amiază. întreaga can
titate a fost încărcată in cele 22 
de autocamioane și 80 de atelaje. 
Șefii de fermă, ing. Aurora Petcu 
și Alexandru Vasile, au reușit, 
printr-o bună coordonare a muncii, 
să termine într-un timp record în
cărcarea și transportul la baza de 
recepție a întregii cantități. După 
prînz, cooperatorii au transportat co
cenii în baza furajeră.

Din păcate, nu peste tot s-a înțe
les că folosirea eficientă a mijloa
celor de transport este singura so
luție pentru încheierea grabnică a 
campaniei de toamnă. Este cazul 
cooperativelor agricole Rași. Sălcioa- 
ra. Rovine și altele care, în loc să le 
exploateze cu pricepere pe cele pe 
care le au. scurtînd durata încărcă
rii și descărcării, continuă să soli
cite ajutoare.

La 9 noiembrie, în unitățile din 
consiliul agroindustrial Balaciu mai 
era de recoltat porumbul de pe 600 
hectare. ..Putem intensifica recolta
rea dacă ni se asigură mijloacele de 
transport stabilite — ne-a spus to
varășul Cristache Popa, președintele 
cooperativei agricole din comuna 
Sfîntu Gheorghe. Or. din mijloacele 
de transport prevăzute cu o capaci
tate de 42 de tone. l.T.A. nu a asi
gurat niciodată mai mult de 10 tone“.

Grăbirea ritmului de scoatere din 
cîmp a porumbului este condiționată 
de rapiditatea cu care sînt încărcate 
și descărcate mijloacele de transport. 
Dacă remorcile și camioanele au fost 
redistribuite potrivit programului, iar 
în unitățile agricole limitrofe au fost 
aduse peste capacitățile stabilite ini
țial coloane de mașini din Slobozia, 
Urziceni, Fetești și Țăndărei, în a- 
ceeași măsură trebuie mobilizate for
țele la încărcarea și descărcarea po
rumbului.

Lucian CIUBOTARU 
Mihai V1ȘOIU

vit spuselor lor. se întîmplă foarte 
des să stea, să aștepte in loc să facă 
transporturi. Cei doi șoferi, frații Va
sile și Dumitru Sandu, ne spuneau 
că ar putea să facă chiar 4 și 5 dru
muri pe zi dacă ar fi mai bine or
ganizată munca la incărcarea si des
cărcarea mașinilor. Unul dintre ei 
și-a lăsat remorca la baza de recepție 
nedescărcată de două zile. Cantități 
însemnate de porumb se mai află si 
pe terenurile cooperativelor agricole 
Vieru șl Tomulești, precum și la 
I.A.S. Toporu. Primarul comunei 
Toporu. Aurică Netejoru. ne spu
nea că se transportă porumbul la 
bază și la complexul de la Răsuceni 
cu 20 de căruțe și numai 6 mașini, 
ritmul fiind total nesatisfăcător în 
condițiile unei așa de mari cantități 
de porumb rămase pe cîmp. La 
I.A.S. Toporu există suficiente mij
loace de transport (aproape 40 capa
cități). dar ar mai trebui un respon
sabil cu organizarea.

Ieri dimineața, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a luat mă
suri ferme menite să asigure trans
portarea urgentă a întregii cantități 
de porumb aflate pe cimp și adăpos- 
tirea ei în bune condiții.

Petre CRISTEA 
corespondentul „Scinteii* *

• Teatrul Național (sala mică) : Că
ruța cu paiațe — 19.
a Filarmonica „George Enescu" (Ate
neul Român) : „J. S. Bach și muzi
ca pentru clavecin". Programul III. 
Recital : Nicolae Licaret — 19.30.
a Opera Română : Faust — 18.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Gin-Rummy
— 19,30, (sala Grădina Icoanei) : 
Cum se numeau cei patru Beatles ?
— 19.30.
a Teatrul Mic : Diavolul și bunul 
dumnezeu — 18,30.
a Teatrul Foarte Mic : Necunoscuta 
și funcționarul — 20.
• Teatrul de comedie : Concurs de 
frumusețe — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Noi, subsemnații — 19.30, (sala Stu
dio) : Noaptea umbrelor — 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestic) : 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrină — 19.30.
• Teatrul „Constantin Tănase" (sala
Savoy) : Veselie la Tănase — 19,30.
(sala Victoria) : Idolul femeilor —
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
De la lume adunate — 19.
• Teatrul „Țăndărică" : Legenda 
cintărețului — 17.
• Circul București : Music-ball la circ
— 19.30.

— și pe lapoviță
Pînă ieri in județ s-au efectuat 

arături pe aproape 120 000 hectare 
din totalul de 236 000 ha. Așa cum 
arătam la început viteza zilnică sta
bilită nu se realizează. Este și mo
tivul pentru care comandamentul 
județean al agriculturii a stabilit 
citeva măsuri urgente. Ni le-a pre
zentat directorul trustului județean 
al S.M.A., ing. Marin Vatau : «La 
arat lucrează acum 3 300 tractoare. 
In ajutorul mecanizatorilor au venit 
70 de motopompiști de la I.E.L.I.F., 
precum și 120 de oameni ai muncii 
din întreprinderile industriale care 
știu să mînuiască tractorul. Pentru 
a se crea mai repede front de lucru 
la arat, 1300 de tractoare cu mași
nile aferente au fost repartizate la 
eliberarea terenului de coceni și 
transportul furajelor. Probleme mai 
avem acum cu brăzdarele de pluguri, 
cele 4 000 care ne-au fost repartizate 
sint insuficiente. Vom face însă tot 
ce depinde de noi pentru a încheia 
arăturile pe întreaga suprafață în 
timpul cel mai scurt".

Da, dar pentru aceasta trebuie să 
fie folosită fiecare oră bună de lticru. 
Zăpada nu trebuie să constituie o 
piedică.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii*

verde, resturi de legume, colete de 
sfeclă. O analiză făcută de biroul 
comitetului județean de partid pri
vind echilibrarea balanței furajere a 
reliefat necesitatea intensificării re

coltării și depozitării tuturor surselor 
de nutrețuri. Ca urmare, au fost 
întreprinse măsuri concrete în fie
care consiliu agroindustrial și uni
tate agricolă privind organizarea mai 
bună a activității formațiilor de 
mecanizatori și cooperatori reparti
zate la stringerea furajelor ; numă
rul mijloacelor de transport a fost 
sporit, acestora adăugîndu-li-se și 
un mare număr de atelaje. Efectul 
acestor măsuri se reflectă in rezul
tatele obținute.

In fermele zootehnice ale coopera
tivelor agricole Letea Veche. Poduri. 
Beresti-Bistrita. Filipești. ca si în 
complexele de creștere a animalelor 
de la Podu Turcului. Răcăciuni. Măr
gineni. Sascut depozitele de furaje 
sînt pline. La complexul de îngră- 
șare a mieilor Răcăciuni au fost 
depozitate 2 700 tone de fînuri. 2 200 
tone de furaje grosiere și s-a con
stituit o rezervă de 500 tone de siloz. 
Acum continuă transportul cocenilor 
și ciocălăilor care se macină pentru 
hrana animalelor.

Sînt însă in județ și unităti agri
cole în care stringerea și depozita
rea furajelor nu se bucură de atenția 
cuvenită. La cooperativele agricole 
Plopana și Fîntînele de pildă au 
fost asigurate doar jumătate din 
cantitățile de furaje necesare. La 
Valea Seacă, cu o mină se adună, 
iar cu alta se risipește. Pentru că 
în vreme ce 80 de atelaje și cîteva 
cupluri de remorci cară cocenii de 
pe cîmp, ei sînt dați netocați ani
malelor, ceea ce duce la neconsuma- 
rea acestui nutret decit parțial. La 
intervenția Direcției agricole ju
dețene situația a fost curmată. Dar 
de ce trebuie intervenție din afară 
cînd această problemă putea fi re
zolvată de cadrele de conducere și 
specialiștii unității ?

Ținînd seama că in unitățile agri
colei băcăuane există un deficit de 
fînuri și nutrețuri suculente este 
necesar să se continue mai intens 
însilozarea cocenilor în amestec cu 
tăiței de sfeclă. Și posibilități există. 
Ele trebuie insă folosite deplin, gos
podărește. Numai că in unele unități 
tăiteii de sfeclă se dau în consumul 
curent sau se depozitează separat 
în loc să fie însilozați pentru iarnă. 
La cooperativa agricolă din Răcă
ciuni, zeci de tone de tăiței de sfeclă 
sînt depozitați separat, iar lucră
rile de însilozare întîrzie. Trebuie 
sprijinite mai eficient unitățile care 
nu au suficiente furaje, organizîn- 
du-se întrajutorarea intre consilii și 
cooperative agricole învecinate pen
tru ca întregul efectiv de animale 
să aibă hrană îndestulătoare pînă la 
viitoarea recoltă.

C. BORDEIANU 
Gh. BALTA

CLUJ: Arăturile de 
toamnă în stadiul 

final
In județul Cluj arăturile au rămas 

principala lucrare de sezon, lucrare 
care e și ea pe terminate. In consi
liile agroindustriale Geaca, Dej și 
Huedin a fost arată întreaga supra
față prevăzută în plan. Pînă în seara 
zilei de 9 noiembrie, în cooperativele 
agricole de producție din județ au 
fost executate arături pe mai bine 
de 49 000 din cele 56 000 de hectare 
prevăzute. Numai în cursul zilei de 
luni, cu toate condițiile climatice ne
favorabile — lapoviță și pe alocuri 
ninsoare — s-au arat 1 623 de hectare. 
Au mai rămas deci de arat circa 7 000 
hectare, care se localizează mai ales 
în consiliile unice agroindustriale 
Mociu, Iclod și Gilău, unde trebuie 
depuse eforturi mai mari pentru ca 
în citeva zile să se încheie și această 
importantă lucrare hotărîtoare pen
tru recolta anului viitor. Dar pentru
aceasta este necesar să fie eliberate 
terenurile de coceni și alte resturi 
vegetale care ocupă încă suprafețe 
Însemnate. De aceea, organizațiile de 
partid și consiliile populare au da
toria să mobilizeze întreaga forță de 
muncă a satelor, să asigure buna 
folosire a mijloacelor de transport
proprii în 
urgență a 
crea cîmp

vederea eliberării de 
suprafețelor pentru a 
de lucru tractoarelor.

Alexandra MUREȘAN

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 noiembrie. Vremea va fi rece. 
Cerul va fi variabil, mai mult acoperit 
la începutul intervalului în jumătatea 
de est a țării, unde vor cădea ninsori, 
iar vîntul va mai prezenta intensificări 
cu viteze pînă la 40—50 km pe oră pre- 
dominînd din sectorul nordic, viscolind 
local zăpada. In rest, ninsori locale. 
Temperaturile minime vor îi cuprinse 
între minus 12 și minus 2 grade, iar 
cele maxime între minus 3 șl plus 5 
grade. Local, în vestul șl nordul țării 
se va produce Îngheț la sol. La sfîrșl- 
tul intervalului, în regiunile vestice 
condiții de ceață. In București : Vre
mea se va menține rece, cerul va fi 
variabil, mal mult acoperit la începutul 
intervalului, cînd va ninge, iar vîntul 
va mai prezenta intensificări de scurtă 
durată cu viteze de 40—50 km pe oră 
din sectorul nordic, viscolind zăpada. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 șl zero grade, iar cele 
maxime între zero și plus 3 grade. 
(Ileana Mihăilâ, meteorolog de serviciu).

Luni dimineață, tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația Asociației 
de prietenie sovieto-română. condusă 
de V.P. Usaciov, adjunct al ministru
lui învățămîntului superior și mediu 
de specialitate al R.S.F.S.R., prim- 
vicepreședinte al conducerii centra
le a asociației, care a participat la 
manifestările organizate în tara 
noastră cu ocazia celei de-a 64-a

★
Tovarășul Iosif Banc, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. l-a primit, la 
9 noiembrie, pe dr. Awan El-Sherief 
Găsim, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Uniunii Socialiste Sudane
ze. care, la invitația C.C. al P.C.R.. a 
făcut o vizită in tara noastră.

In oadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a procedat la o 
informare reciprocă privind activita
tea și preocupările actuale ale celor 
două partide si s-au abordat unele as
pecte ale vieții politice internaționa
le. Au fost subliniate bunele rapor
turi de colaborare statornicite între 
Partidul Comunist Român si Uniu
nea Socialistă Sudaneză. între Repu
blica Socialistă România si Republica 
Democratică Sudan. S-a exprimat 
dorința ambelor părți ca — în spiri
tul stimei și al respectului reciproc.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 64-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la căminul cultural din 
comuna Ighiu, județul Alba, a avut 
loc, luni, o adunare festivă, la care 
au luat parte reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, ai 
organizațiilor de masă și obștești, ță
rani cooperatori, numeroși oameni ai 
muncii.

în cuvîntul lor, loan Florea. pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție, și V. I. Bondarciuk. consi
lier al Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București, au relevat importanta 
marelui eveniment istoric, succesele 
obținute de popoarele sovietice pe 
drumul construirii comunismului. Au 
fost subliniate, de asemenea, evoluția 
mereu ascendentă a raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele. țările și popoarele noastre, rolul 
determinant pe care l-au avut intîl- 
nirile și convorbirile dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev in consolidarea si diversifi
carea acestor relații.

★
In zilele de 7—9 noiembrie s-a 

aflat în țara noastră o delegație a 
Uniunii Elvețiene a Cooperativelor 
de Consum (Coop Suisse), condu
să de dr. Robert Kohler, președin
tele acesteia. Delegația a vizitat uni
tăti comerciale ale cooperației de 
consum din județul Brașov.

La încheierea vizitei au avut 
loc convorbiri la Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Consum 
(CENTROCOOP) cu tovarășul Paul 
Niculescu. în cadrul cărora s-au a- 
nalizat posibilitățile si căile de dez

Romania-film prezintă: 

„MONDO UMAN0“
O producție a Casei de filme 5

Montajul : Alex Petrescu, Mircea Ciociltei ; coloana sonoră : Aly Ye- 
ner; aranjamentul muzical : Ileana Popovici ; imaginea : Ioan Grigorescu, 
Pantelie Tuțuleasa, George Voicu ; regizor secund : Dorian Urlățeanu. 

Un film de loan Grigorescu.
Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică 

„București".

cinema
• Mondo umano : SCALA — 9;
10,45; 12,30; 14,15; 16; 18; 20, CULTU
RAL — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Ștefan Luchian : POPULAR — 
15,30; 17,30; 19,30, DOINA — 16,45; 19.
• Mateiaș giscarul : DOINA — 9,15; 
11,30; 13,15; 15.
• Ultima frontieră a morțil : BU
ȘEȘTI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Convoiul : FERENTARI — 15,30;
17,30; 19.30.
• învingătorul î VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Pruncul, petrolul și ardelenii t 
FLACĂRA — 15,30; 17,30; 19,30.
• O lume fără cer : PROGRESUL — 
16: 18; 20.
a Oricum, tata mă va snopi — 9; 
11; 13,15, Am fost șaisprezece — 
15,45; 18; 20 : TIMPURI NOI.
• Soțul ideal : PATRIA — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15.
a înainte de zbor : CAPITOL — 9;
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
a Asociatul : SALA MICA A PALA
TULUI - 17,15; 20. GLORIA — 9;
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15, FLAMURA 
— 9: 11; 13,15; 15.30; 17.45; 20.
a Căpitanul răzbunării : SALA MARE 
A PALATULUI — 17.15; 20.
a întoarcerea ta dragostea dinții : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
a Ziua de naștere a unul ttnăr var- 
șovian : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15. 

aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, prietenească, a parti
cipat tovarășul Cornel Onescu. mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului General A.R.L.U.S. 
A fost, de asemenea, prezent L. I. 
Boiko, ministru consilier al Ambasa
dei U.R.S.S. la București.

★
al convorbirilor si înțelegerilor con
venite între conducătorii celor două 
partide și state, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, si 
Gaafar Mohammed El Nimeiri, pre
ședintele Uniunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii Democratice 
Sudan — aceste relații să se dezvolte 
în continuare. în interesul poporului 
român si sudanez, al cauzei păcii, 
securității, independenței și suvera
nității. al progresului, colaborării și 
prieteniei între națiuni.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., precum și Sayed Isam El Bin 
Hassan, ambasadorul Republicii De
mocratice Sudan la București.

voltare a colaborării pe linie comer
cială. a cooperării in producție si in 
alte domenii.

★
La invitația Comitetului foștilor 

luptători si veterani de război îm
potriva fascismului, o delegație a 
Comitetului foștilor luptători an
tifasciști din Republica Democrată 
Germană, condusă de Otto Funke, 
președintele acestui comitet, a efec
tuat o vizită pentru schimb de ex
periență în tara noastră în perioada 
2—7 noiembrie a.c.

Delegația a avut convorbiri cu 
conducerea comitetului român cu 
privire la activitatea celor două or
ganizații oe olan national si inter
national. in problemele luotei Pen
tru pace, dezarmare, cooperare în
tre popoare. împotriva neonazismu- 
lui. neofascismului si terorismului.

Delegația Comitetului foștilor 
luptători antifasciști din R.D.G. a 
vizitat obiective economice si cultu
rale din București si din județele 
Prahova și Brasov si a depus o 
coroană de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea po
norului si a patriei, pentru socia
lism.

★
La sediul Asociației de Drept In

ternațional și Relații Internaționale 
a avut loc, luni la amiază, o masă 
rotundă, la care dr. Stanley Kober, 
redactor-șef al revistei americane 
„Comparative Strategic Journal", a 
vorbit despre „Puncte de vedere 
americane privind relațiile interna
ționale contemporane".

(Agerpres)

a Fiul meu — 15,45; 18; 20, Un șerif 
extraterestru — 9; 11,15; 13,30: DACIA, 
a Trecătoarea : STUDIO — 10; 12;
14; 16; 20, DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20.
a Probleme personale î STUDIO — 
18.
a Intimplare nocturnă : LIRA — 18; 
20.
a Pasărea de toc spațială : LIRA —
15.30, VIITORUL — 14,30.
a Legătura de singe : VIITORUL — 
16; 19.
a AII Baba și cei 40 de hoți — 9,30;
12.30, Fuga de acasă — 15,30; 17,30;
19,30 : COSMOS.
a Moscova nu crede tn lacrimi : 
MODERN — 9; 12; 16; 19.
a Iubirea are multe fețe : PALATUL 
SPORTURILOR SI CULTURII — 17,30, 
BUCUREȘTI — 9.15; 12.30; 15,45; 19,15, 
FAVORIT — 8,45; 11,30; 14,15; 17;
19,45.
• Ghețuri pe Înălțimi : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15. 
a Star: CENTRAL — 9; 12; 16; 19. 
a Yankeii : FEROVIAR — 8.45; 11,15; 
13,15; 16,15; 19.30, EFORIE — 9; 12; 
16; 19. AURORA — 9: 12; 16; 19.
a Kramer contra Kramer : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
a Războiul stelelor t COTROCENI — 
15; 17.30; 20.
a Piedone In Egipt : PACEA — 
15,30; 17,30; 19,30.
a Toată lumea e a mea : MUNCA — 
9; 12; 15.30; 19.
a Numele meu e iubire : GlULEȘTI 
— 8,45; 11,30; 14,45; 17; 19,45.

Centenarul corului din comuna Buteni, 
județul Arad

Centenarul corului din comuna 
Buteni, județul Arad — apreciată 
formație artistică, atestată documen
tar în 1881 — a fost marcat, luni, 
printr-o adunare festivă. Jubileul co
rului consemnează zece decenii de 
activitate neîntreruptă, ce continuă 
tradiția înaintașilor prin reușite 
participări la toate concursurile si 
festivalurile organizate pe plan local 
și republican, participări ce au pus 
in valoare o înaltă ținută interpreta
tivă.

în telegrama adresată cu acest 
prilej TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. se spune : Preamărim în cînte- 
cele noastre tradițiile glorioase de 
luptă ale poporului român, dragostea 
față de patrie si popor, fată de 
Partidul Comunist Român, făuritorul 
României contemporane. Participa
rea noastră la Festivalul național 
„Cîntarea României", căruia i-ați dat 
viată și rost, constituie imaginea cea 
mai vie a modului revoluționar în 
care partidul concepe participarea 
maselor la edificarea unei spirituali
tăți superioare.

Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scinteii"

■ „EMAROM*  - se numește noul 
produs realizat la întreprinderea 
chimică din orașul Mărășești. Noul 
produs este folosit in tehnologia de 
extracție a țițeiului și inlocuiește cu 
succes pe cel adus pină acum din 
import.

■ Colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la întreprinde
rea de construcții metalice Bocșa 
acordă o deosebită atenție onorării 
obligațiilor contractuale pentru 
partenerii externi. De la începutul 
anului și pînă acum, prevederile de 
plan la producția destinată expor
tului au fost realizate in proporție 
de 128 la sută.

■ Mai bine de 7 500 000 de că
rămizi au realizat in acest an, pes
te prevederile planului, oamenii 
muncii de la întreprinderea de pro
duse ceramice din Zalău. Un spor 
de producție suficient pentru a se 
construi aproape 400 de aparta
mente.

■ Zestrea edilitară a tinărului 
oraș minier Moldova Nouă s-a îm
bogățit cu noi construcții : un spi
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Direcția circulație
Prima zâpadâ, 

primele avertismente
Ninsorile începute în zorii zilei de 

ieri au afectat condițiile meteorutie- 
re din Oltenia. Muntenia. Cimoia 
Bărăganului, sudul Transilvaniei, 
centrul si nordul Moldovei, oe dru
muri astemîndu-se primul strat de 
zăpadă din acest an. Majoritatea șo
ferilor au înțeles să acționeze pre
ventiv. adantînd maniera de pilotare 
a autovehiculelor la împrejurările 
impuse de umezeala carosabilului. In 
județul Argeș, de exemplu. în locali
tățile Valea Ursului si Drăganu. de 
oe DN 7. din 360 de mașini înregis
trate de aparatul radar, nici un șofer 
nu a deoăsit limita legală de viteză. 
Au fost însă si unii conducători auto 
care, din păcate, au ignorat regulile 
conduitei preventive. Astfel. în pri
mele ore ale zilei de luni, numai în 
Capitală s-au înregistrat 27 de tam- 
oonări între autovehicule, aproape în 
toate cazurile fiind vorba despre ex
ces de viteză. Subaprecierea perico
lului vitezei l-a costat viata oe Octa

teatre

însuflețiți de minunatele perspec
tive deschise tării de Congresul al 
XII-lea al partidului, vă asigurăm, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că și noi. butenenii. vom milita cu 
neclintită fermitate pentru aplicarea 
în viată a politicii partidului șl sta
tului. că vom valorifica toate valen
țele de energie și inteligentă ale 
muncitorilor, țăranilor și intelectuali
lor. întreaga noastră capacitate. în 
scopul realizării telului scump parti
dului si tuturor oamenilor muncii — 
ridicarea României socialiste pe cul
mile tot mai înalte ale progresului 
și civilizației socialiste.

Exprimînd sentimentul și voința 
unanimă ale tuturor locuitorilor co
munei noastre, ne alăturăm cu de
plină convingere glasului întregului 
popor, sintetizat în Apelul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
care militează cu fermitate revolu
ționară pentru oprirea cursei înarmă
rilor. a producerii și stocării de noi 
arme de distrugere în masă, pentru 
realizarea în practică a marelui de
ziderat al lumii contemporane — o 
pace reală și durabilă pe planeta 
noastră.

tal, o autogara, noi săli de clasă 
și ateliere școlare.

■ Municipiul Alexandria se min- 
drește acum cu mai multe lucrări 
de sculptură monumentală. Ampla
sate in diverse zone ale localității, 
lucrările sînt realizate de studenți 
de la Institutul de arte plastice „Ni
colae Grigorescu" din București.

■ La Voineasa, județul Vilcea, 
cea mai tînără stațiune montană a 
țării, s-a dat în folosință un nou 
și modern hotel - „Lotru" — eu o 
capacitate de 400 de locuri.

■ In comuna Frumoasa, județul 
Harghita, se lucrează la amenaja
rea unui muzeu sătesc. El va reuni 
piesele etnografice colecționate 
de-a lungul anilor de pionierii și 
elevii din localitate. Frumoasă ini
țiativă, ca și numele comunei I

■ Mulți cetățeni din municipiul 
Alexandria sînt amatori de mersul 
cu bicicleta. Oful lor este că in 
magazine nu găsesc, de mai mul
tă vreme, cauciucuri pentru roți. 
Probabil că nici unul din responsa
bilii comerțului local nu merge cu 
bicicleta.

vian Dronea. posesor al permisului de 
conducere din ianuarie 1981. El a cir
culat ne o sosea din județul Giurgiu 
cu autoturismul l-GR-8 735. proprie
tatea fratelui său. fără să reducă vi
teza înainte de angajarea într-o curbă. 
Scăpată de sub control, mașina a 
luat-o spre stînga si s-a izbit violent 
de un gard de beton.

In actualele condiții meteorologice 
se recomandă multă prudentă în pri
vința vitezei si a depășirilor. înceti
nirea mersului la apropierea de in
tersecții. statii ale mijloacelor de 
transport în comun si scoli, precum si 
folosirea cu precădere a frînei de mo
tor. Deosebit de dăunătoare este prac
tica utilizării unui singur stergător de 
parbriz, cum procedează unii dețină
tori de autoturisme, care nu tin sea
ma că în felul acesta vizibilitatea, si 
asa scăzută, se diminuează si mai 
mult, lăsînd în afara cîmnului vizual 
al șoferului partea din dreapta a di
recției’ de mers. Atentie deosebită se 
cere începătorilor la volan, care nu 
au avut pînă acum prilejul să con
ducă >n condiții de ninsoare si ca
rosabil alunecos.

Concluziile 
unui control preventiv

Cu prilejul unei acțiuni organizate 
De arterele rutiere bucurestene situa
te in zona mediană a municipiului și 
la nosturile fixe de control, acțiune 
la care au Darticioat. alături de ofi
țeri si subofițeri de circulație, condu
cători auto din activul voluntar și 
activiști obștești ai A.C.R.. au reieșjt 
cîteva aspecte instructive Dentrti 
Ilustrarea comportării omului de la 
volan. De la început trebuie subli
niat că tot mai multi conducători 
auto (circa 65—70 la sută) înțeleg să 
folosească lumina de întîlnire a fa
rurilor după lăsarea serii. Din nefe
ricire. încă multe autovehicule circu
lă cu lumini dereglate, ceea ce afec
tează vizibilitatea partenerilor de 
drum. Din 48 conducători auto testați 
alcoolscopic. numai doi au înverzit 
fiola. Spunem numai doi. avind în 
vedere că în alti ani. in acest sezon, 
proporția adepților lui Bachus aflați 
la volan era mai mare. Nu-i mai pu
țin adevărat că ne unele artere se
cundare din tară frecventa acestor 
cazuri este încă ridicată.

Aparatele radar au depistat într-o 
singură după-amiază 149 depășiri ale 
limitei normale de viteză. Este o 
cifră ridicată, chiar dacă se rapor
tează la un număr de peste 2 500 
autovehicule numărate de aparatele 
radar, tinind seama că excesul de vi
teză rămine cauza cea mai frecvent 
generatoare de accidente.

• LASER... VOPSI
TOR. Raza laserului poate 
fi folosită și pentru aplicarea 
unor straturi extrem de subțiri 
de polimeri pe unele obiecte. 
Noua tehnologie a fost elabora
tă in cadrul Institutului de cer
cetări pentru sisteme metalo- 
polimerice al Academiei de Ști
ințe a R.S.S. Bieloruse. Ea va 
permite îmbunătățirea conside
rabilă a calității aparatelor mi
croelectronice. Pelicula din poli
meri. fără de care este impo
sibilă buna funcționare a apara
telor. se aplică de obicei în con
dițiile unor temperaturi foarte 
ridicate. Aceasta determină însă 
accelerarea procesului de oxi- 
dare a metalului. Folosirea noii 
tehnologii, care face posibilă re

nunțarea la prelucrarea termică 
a pieselor, reduce totodată 
procesul complicat si costisitor 
de aplicare a peliculelor de la 
cîteva ore la citeva minute.

• ENERGIE ELEC
TRICĂ DIN OCEAN. Cer
cetări recente au demonstrat că 
este posibilă transformarea căl
durii solare acumulate de apele 
oceanului în energie electrică în 
condiții de eficientă economică 
suficientă. Este vorba de utili
zarea diferenței de temperatură 
dintre apele de la suprafața 
oceanului și cele reci din 
adîncuri. tn S.U.A. au fost crea
te și se află în curs de experi
mentare modele de instalații 
care dau certitudinea că încă în

• MAȘINĂ CITI
TOARE. Oameni de știință 
olandezi au realizat o mașină 
electronică ce este capabilă să 
citească cu voce tare un text 
tipărit. Sub fiecare cuvînt al 
textului se imprimă un anumit 
cod ce corespunde ansamblului 
de sunete al cuvîntului respec
tiv. Mașina descifrează aceste 
coduri șl „pronunță" cuvintele. 
Ea iși va găsi utilizare în pro
cesul de studiere a limbilor 
străine. îndeosebi a celor orien
tale, In cazul cărora înfățișarea

actualul deceniu vor intra în 
funcțiune centrale electrice de 
mare capacitate bazate pe acest 
principiu.

grafică a cuvintelor nu cores
punde cu pronunțarea lor. pre
cum și la învățarea cititului de 
către copiii cu defecte de ve
dere.

• PENTRU ELIMINA
REA CALCULILOR RE
NALI. O echipă de cercetători 
japonezi experimentează o teh
nică de eliminare a calculilor 
renali, oferind în acest fel pa
cientului posibilitatea de a evita 

bisturiul chirurgului. După cum 
informează ziarul „Mainichi 
Shimbun", această nouă metodă 
a fost folosită cu succes asupra 
a doi pacienți. între altele, noua 
tehnică constă în introducerea 
in vezică a unui tub prevăzut 
cu o oglindă minusculă, In 
scopul localizării calculului. 
După localizarea acestuia este 
introdusă o cantitate infimă de 
exploziv care este atașată calcu
lului. Urmează explozia contro
lată de la distantă, care fărîmi- 
țează piatra în bucățele elimi-1 
nabile.

• REVENIREA LA BĂR
CILE CU PINZE. Costurile 
ridicate ale combustibililor au 
determinat ca un număr tot mai 
mare de ambarcațiuni care na
vighează de-a lungul coastelor 
S.U.A. să utilizeze forța vîntu- 
lut pentru a suplimenta puterea 
motoarelor diesel. Tot mai multe 
vase de la cele de pescuit la re
morchere sau nave de transport 
de capacitate mică folosesc oin- 
ze. Chiar și o platformă petrolieră 
de foraj submarin a fost trans
portată cu ajutorul Dinzelor oe 
o distantă de 2 400 mile. Nave 
de mărime mică și medie echi
pate cu sisteme automatizate de 
pînze, pe lingă motoare conven
tionale, realizează economii de 

combustibil de 20—30 la sută și 
sint competitive.

\
• TUNUL DIN MINA. 

Cercetătorii de la Institutul po
litehnic din Donețk (U.R.S.S.) 
au construit un tun pentru ex
tracția de cărbune. Spre deose
bire de instalațiile precedente 
de acest gen. noul agregat folo
sește un let pulsatoriu de apă. 
„Jetul-mitralieră" reușește ca. 
fără sporirea presiunii, să du
bleze torța de pătrundere în 
stratul de cărbune. Primele se
rii ale noii Instalații au fost tes
tate cu succes și trimise In mine.

• CVINTUPLI. Trel “*
feti si două fete s-au născut. 

prin operație cezariană, la 
Paris, Ia maternitatea Port-Ro- 
yal. Mama urmase un tratameht 
Împotriva sterilității. Sarcina a 
putut fi dusă pină in cea de-a 
33-a săptămină. ceea ce explică 
greutatea excepțională a noilor 
născuti — de la 1 600 la 1 800 de 
grame. Cvlntupliî sint perfect 
sănătoși.

• VARA AUSTRALĂ 
a debutat in sudul Africii cu 
temperaturi neobișnuit de ridi
cate, mercurul termometrelor 
indicind 42 de grade la umbră. 
O astfel de situație meteocli- 
matică nu s-a mai înregistrat 
în aceste zone de peste o ju
mătate de secoL



orn

tate la diminuarea încordării internaționale în Europa și în 
întreaga lume ;

• ar stimula negocierile pentru trecerea la lichidarea 
armamentului nuclear existent.

Crearea Partidului Socialist

economice

NICOLAE CEAUȘEȘCU

!«■*

Ce propune țara noastră în direcția dezarmării IN COMITETUL POLITIC SPECIAL AL ADUNĂRII GENERALE
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DECLARAȚIA BULGARO-INDIANÂ, semnată de Todor Jivkov, secretar 
general al C.C. ol P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, și Indira Gandhi, primul ministru al Indiei, care a efectuat o 
vizită la Sofia, exprimă profunda convingere a părților că menținerea și 
întărirea păcii în lumea întreagă și preintîmpinarea unui nou război mon
dial constituie cea mai importantă și stringentă sarcină a timpurilor noas
tre, că astăzi, mai mult ca oricind, 
destindere.

PE DIFERITE MERIDIANE ALE GLOBULUI

„Acord cu privire la statutul

. palestinieni, care este 
spe-

nece- 
tehnica să 

oamenilor, a 
tuturor na- 

caracterul
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ROMÂNIA SOCIALISTA - ÎN APARAREA PACR, A DREPTULUI IA W
„Trebuie să se facă totul pentru a se trece la reducerea 

cheltuielilor militare, la reducereă armamentelor, să se 
acționeze în spiritul răspunderii față de popoare, față 
de oameni, în spiritul dreptului fundamental al oamenilor 
la viață, la libertate!“

Pacea, dezarmarea — sînt dezide
rate majore, înscrise de la început pe 
stindardul comuniștilor români, por
nind de la faptul că menirea istorică a 
clasei muncitoare constă nu numai în 
lichidarea asupririi și exploatării, ci 
și în făurirea unei lumi fără arme și 
fără războaie. După ce a devenit for
ța conducătoare a societății, Partidul 
Comunist Român a definit ca orien
tare fundamentală a politicii sale 
lupta pentru înfăptuirea dezarmării, 
orientare ce decurge din însăși natura

noii orînduiri, din concepția că socia
lismul și pacea sînt de nedespărțit.

Preocuparea neabătută a României 
socialiste pentru eliberarea popoare
lor de spectrul unui nou război pus
tiitor și-a găsit materializare intr-un 
cuprinzător program de dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
program elaborat din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușeșcu, promo
tor neobosit al cauzei păcii, a cărui 
amplă activitate în direcția înfăptuirii 
acestui țel suprem al zilelor noastre

se bucură de o largă apreciere inter
națională. în spiritul propunerilor și 
inițiativelor prezentate anterior de 
partidul și statul nostru, noua iniția
tivă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu, Apelul pentru dezarmare 
și pace al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste constituie o nouă 
contribuție de cea mai mare însemnă
tate a României socialiste la efortu
rile pentru oprirea cursei înarmări
lor, pentru edificarea unei lumi a pă
cii și colaborării.

NAȚIUNILE UNITE

România se pronunță pentru folosirea 
științei și tehnicii exclusiv în scopuri pașnice 
Intervenția reprezentantului țării noastre în Comitetul pentru 

probleme
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 

— Corespondență de la R. Căplescu : 
Relația dintre știință și tehnică, pe de 
o parte, și dezvoltarea economico- 
socială, pe de altă parte, este una din
tre problemele importante aflate in 
atenția actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., fiind repartizată 
spre dezbatere Comitetului pentru 
probleme economice. Dezbaterile asu
pra acestei chestiuni au scos in evi
dență necesitatea ca eforturile state
lor in direcția promovării progresu
lui tehnieo-științific să fie orientate 
in scopuri exclusiv pașnice. Să con
tribuie la rezolvarea marilor proble
me economice ale lumii, in primul 
rind ale țărilor în curs de dezvoltare.

Expunind poziția tării noastre, 
delegatul român a prezentat pe larg 
concepția umanistă a președintelui 
Nicolae Ceaușeșcu privind 
sitatea ca știința și 
fie puse în slujba 
binelui și prosperității 
tiunilor. A fost subliniat 
profund dăunător, contrai- intereselor 
întregii omeniri, al 
rilor geniului uman 
firești, al utilizării 
pentru escaladarea 
dioasă a cursei 
producerea de

deturnării cuceri- 
de la rosturile lor 
acestor cuceriri 

tot mai primej- 
înarmărilor. pentru 
arme cu capacitate

continuu sporită de distrugere 
masă, care amenință însăși viata 
întreaga planetă, evidențiindu-se 
cesitatea de a se face totul 
oprirea acestui proces atît de nociv,

în acest sens, au fost infățișate 
tezele și ideile generoase din mesajul 
adresat de președintele Nicolae 
Ceaușeșcu participanților la recentul 
simpozion de la București „Oamenii 
de știință și pacea" și din apelul 
adoptat la încheierea acestei pres
tigioase manifestări internaționale. în 
mod deosebit, s-a relevat însemnăta
tea esențială pe care o au folosirea 
științei potrivit vocației sale umanis
te, utilizarea descoperirilor științifice 
în vederea lichidării marilor decalaje 
dintre țările bogate și cele sărace, ca
nalizarea fondurilor irosite astăzi 
pentru înarmări in scopul înfăptuirii 
programelor de dezvoltare social-eco- 
nomică a fiecărei țări, pentru spriji
nirea popoarelor din țările subdez
voltate în eforturile lor de progres, 
în această ordine de idei, s-a subli
niat necesitatea ca in timpul actualei 
sesiuni să se ajungă la o hotărîre 
constructivă privind crearea sistemu
lui de finanțare pentru știință si teh
nică în folosul dezvoltării, in confor
mitate cu programul adoptat in urmă 
cu doi ani, la Conferința de la Viena.

CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager- 
pres). — La Ciudad de Mexico s-au 
încheiat lucrările Conferinței națio
nale a Partidului Comunist Mexican, 
Partidului Poporului Mexican. Parti
dului Socialist Revoluționar. Mișcării 
de Acțiune și Unitate Socialistă și 
Mișcării de Acțiune Populară. Foru
mul național al acestor cinci forma
țiuni politice mexicane a confirmat 
oficial unificarea lor sub numele de 
Partidul Socialist Unificat din Mexic 
(P.S.U.M.).

Arnoldo Martinez Verdugo a fost 
desemnat candidatul celor cinci for
mațiuni de stingă la viitoarele alegeri 
prezidențiale, programate să se des
fășoare anul viitor.

Conferința a adoptat proiectul De
clarației de principii, Programul și 
Statutul P.S.U.M.. documente ce ur
mează a fi supuse dezbaterii si 
Aprobării primului congres al noului 
partid, care va avea loc in luna fe
bruarie 1982.

Au fost alese Comitetul Central 
provizoriu și Comisia Politică a C.C. ’ 
al P.S.U.M.

forței O.U.A. pentru1' 
menținerea păcii i W
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și ce efecte ar avea concretizarea acestor propuneri
înghețarea cheltuielilor militare la nivelul

anului 1981
G aceasta ar ușura poverile înarmărilor cu circa 50 de 

miliarde dolari anual, fondurile astfel economisite urmind să 
fie folosite în scopuri pașnice ;

© ar crea o atmosferă de încredere și ar impulsiona con
lucrarea multilaterală între națiuni ;

© ar facilita începerea unor negocieri 
dezarmare.

armamen- 
reducerea

înghețarea efectivelor militare și 
telor statelor și trecerea la 

treptată a acestora
© trecerea la asemenea măsuri ar permite ca personalul 

demobilizat să fie orientat spre sectoarele producției civile :
G s-ar obține o forță de muncă suplimentară pentru 

dezvoltarea mai accentuată a industriei, agriculturii, pentru 
lucrări de construcție pașnică ;

G ar oferi statelor garanții despre bunele intenții ale 
partenerilor, întărind încrederea și securitatea internațională.

Reducerea treptată, în următorii 4-5 ani, 
a cheltuielilor militare cu cel puțin 10-15 

la sută
• sumele economisite în acest fel urmează să fie folosite 

jumătate pentru propria dezvoltare, iar cealaltă jumătate 
pentru progresul țărilor „lumii a treia".

• reducerea cu numai 5 la sută a totalului cheltuielilor 
militare ar fi suficientă pentru atingerea obiectivului strategiei 
internaționale privind dezvoltarea ;

• ar contribui la ridicarea standardului de viață al 
populației, la îmbunătățirea condițiilor de locuit, educație, 
sănătate ;

© ar contribui la redresarea economiei mondiale, dimi- 
nuînd inflația, șomajul, deprecierea monetară ;

0 ar asigura premisele pentru începerea procesului de 
dezarmare generală și completă.

ROMÂNIA A OFERIT EA ÎNSĂȘI UN EXEMPLU 
CONCLUDENT ÎN ACEST SENS :

Statul român a hotărît, în cîteva rînduri, reducerea 
cheltuielilor militare, fondurile astfel economisite fiind 
orientate spre înfăptuirea programului de ridicare a 
nivelului de trai al poporului.

Asumarea angajamentului de către statele 
posesoare de arme nucleare de a nu 
folosi aceste arme împotriva statelor care 
nu dețin asemenea armament, de a nu 

amplasa noi arme nucleare
• un astfel de angajament ar stăvili proliferarea arme

lor nucleare ;
© ar oferi statelor neposesoare de asemenea arme ga

ranția că nu vor fi victime ale unui atac cu arme nucleare ;

încetarea producției, eliminarea din dotarea 
forțelor militare, interzicerea folosirii și 
scoaterea în afara legii a oricăror arme 

de exterminare în masă
• aceasta ar elibera omenirea de cea mai gravă pri

mejdie care planează in prezent asupra globului ;
© ar deschide vaste perspective pentru folosirea energiei 

atomice în scopuri pașnice ; (
• construcția pașnică ar beneficia enorm, prin folosirea 

în acest scop a uriașelor sume cheltuite în prezent pentru 
producerea și perfecționarea armei atomice și cu hidrogen, 
bacteriologice, precum și a bombei cu neutroni.

Renunțarea la hotărirea privind amplasarea 
și dezvoltarea de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa, trecerea la 

retragerea celor existente
© o asemenea măsură ar duce la realizarea echilibru

lui militar la niveluri tot mai reduse ;
© ar constitui o contribuție directă și de mare însemnă-

Convocarea unei conferințe pentru întărirea 
încrederii și dezarmare în Europa

• adoptarea unei hotărîri în acest sens la reuniunea de 
la Madrid ar demonstra voința statelor participante de a în
făptui prevederile Actului final în domeniul dezangajării mili
tare și dezarmării ;

• ar permite adoptarea unui ansamblu de măsuri pentru 
creșterea încrederii și gradului de securitate, de natură să 
reducă riscul confruntării militare pe continent ;

• ar preveni amplasarea de noi rachete și noi arme nu
cleare în Europa ;

• ar duce la aprofundarea procesului început la Hel
sinki, ar stimula eforturile pentru noi măsuri în vederea reali
zării securității și înfăptuirii dezarmării pe continentul nostru 
și în întreaga lume.

încheierea unui Tratat general-european de 
renunțare ia forță și la amenințarea cu forța

• un astfel de document ar valida voința statelor de a 
așeza raporturile dintre ele pe baze noi, care să excludă 
amestecul în treburile interne, politica de forță, în general ;

• ar completa sistemul de angajamente pentru edificarea 
securității în Europa, pentru soluționarea exclusiv pe cale paș
nică a tuturor litigiilor și conflictelor dintre statele continen
tului.

Crearea de zone denuclearizate
G asemenea acorduri ar restrînge posibilitățile de 

plasare a noi rachete și arme nucleare pe continent ;
G ar duce la retragerea unor mari cantități de armament 

nuclear existent în prezent în zonele vizate ;
G ar feri statele din regiunile respective de amenințarea 

unui atac nuclear, ar evita implicarea Iar într-un eventual 
conflict cu arme nucleare ;

G ar contribui la stăvilirea cursei înarmărilor nucleare: 
în acest sens, s-a propus transformarea Balcanilor, 

a nordului și centrului Europei, a regiunii meditera
neene — în zone ale păcii, înțelegerii și bunei vecină
tăți, fără arme nucleare, fără baze și trupe străine.

Asumarea angajamentului de a nu se in 
stala noi baze militare, de a nu se amplasa 

noi arme nucleare și trupe în Europa
G aceasta ar contribui la slăbirea încordării în regiunile 

unde se află amplasate trupe străine și la diminuarea neîncre
derii între state ;

G ar consolida independența și suveranitatea națională a 
statelor, creînd condiții favorabile dezvoltării unor relații nor
male între țări și popoare.

G ar constitui un prim pas spre reducerea numărului 
celor peste 700 de baze și obiective militare străine, amplasate 
în prezent pe teritoriul a 18 țări europene.

Restrîngerea continuă a activității blocurilor 
militare în vederea desființării lor

• aplicarea acestei propuneri ar contribui la lichidarea 
scindării Europei, la restabilirea unității sale ;

• ar determina frinarea cursei înarmărilor, în general, și 
a înarmărilor nucleare, în special ;

• ar lipsi politica de forță de unul din principalele sale 
instrumente.

Reglementarea prin mijloace pașnice a 
diferendelor dintre state

• acceptarea de către toate statele a căii tratativelor 
pentru soluționarea oricăror probleme litigioase ar reduce la 
tăcere armele, care amenință viața tuturor popoarelor, însăși 
existența omenirii ;

G ar impune întronarea, în relațiile dintre state, a norme
lor și principiilor dreptului internațional ;

G ar face să dispară teama popoarelor că vor fi victima 
unei agresiuni, a folosirii forței sau amenințării cu forța ;

G ar contribui la lichidarea stărilor de conflict și încor
dare de pe glob.

„Un profund ecou și o deplină aprobare au găsit în rindul opiniei publice internaționale nenumăratele pro
puneri și inițiative concrete ale țării noastre, ale președintelui Nicolae Ceaușeșcu, în direcția opririi cursei înarmă
rilor, a trecerii Ia măsuri practice de reducere a cheltuielilor, efectivelor militare și armamentelor, de apărare a libertății 
și independenței popoarelor, grav amenințate de actualul curs al vieții mondiale. Adoptarea unor asemenea măsuri, 
promovarea acestei politici constituie astăzi singura alternativă la un război nimicitor, reprezintă condiția primor
dială a instaurării unui climat de înțelegere, securitate, colaborare și pace".

(din Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste)

Dezbateri pe marginea
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 

în ultimele zile, printre problemele 
abordate în cadrul sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U. s-a aflat și cea a 
refugiaților 
dezbătută în Comitetul politic __
cial al Adunării Generale. DisAitiile 
care se desfășoară pe marginea ra
portului Comisarului general al 
Agenției Națiunilor Unite pentru re- 
fugiații'palestinieni din Orientul Mij
lociu au scos in evidență preocuparea 
marii majorități a statelor membre 
pentru Soluționarea problemei pales
tiniene. ceea ce ar duce si la regle
mentarea definitivă a chestiunii re- 
fugiatilor palestinieni, aflată, sub o 
formă sau alta, pe ageiîda O.N.U. de 
mai bine de 30 de ani.

Prezentînd poziția țării noastre în 
legătură cu necesitatea rezolvării jus
te a problemei palestiniene, compo
nentă esențială a oricărei soluționări 
a situației in Orientul Mijlociu, re
prezentantul român a arătat că men
ținerea în continuare a actualei si
tuații constituie nu numai un act de 
injustiție fată de poporul palestinian, 
care, ca oricare alt popor, este în-

problemei palestiniene
dreptătit să-și înfăptuiască drepturile 
sale inalienabile, dar. in același timp, 
reprezintă o sursă constantă de ten
siune. un pericol permanent pentru 
pacea în zonă, cu implicații dincolo 
de limitele acestei regiuni. O solu
ționare de fond, durabilă, a proble
mei refugiaților palestinieni nu poate 
fi găsită in afara exercitării de către 

.poporul palestinian a drepturilor sale 
legitime. Aceasta se poate realiza 
prin instaurarea în Orientul Mijlociu 
a unei păci globale, juste și trainice, 
pe baza retragerii Israelului din te
ritoriile arabe ocupate,, a rezolvării 
problemei poporului palestinian prin 
înfăptuirea dreptului său la auto
determinare. inclusiv de a-si constitui 
un stat național independent, a asi
gurării integrității și suveranității tu
turor statelor din zonă. în acest sens, 
în intervenție ș-a reafirmat poziția 
cunoscută a României privind însem
nătatea organizării unei conferințe 
internaționale, sub egida și cu parti
ciparea O.N.U., la care să ia parte 
toate țările interesate, inclusiv O.E.P.. 
ca reprezentant legitim al poporului 
palestinian.

N’DJÂMENA 9 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France Pres
se, președintele Guvernului de Uniu
ne Națională de Tranziție din Ciad, 
Goukouni Oueddei, și secretarul ge
neral al Organizației Unității Africa
ne, Edem Kodjo, au semnat săptă- 
mina trecută, la Paris, un document 
intitulat „Acord cu privire la statu
tul ' forței O.U.A. pentru menținerea 
păcii in Ciad". Acordul precizează 
că forța O.U.A. are ca atribuții „să 
prevină, să limiteze și să tempereze 
ostilitățile din Ciad, să Ie pună ca
păt și să asigure securitatea statului 
ciadian". Totodată, această forță va 
ajuta guvernul ciadian să formeze 
„o armată națională integrată". Po
trivit documentului, secretarul gene
ral al O.U.A. numește comandantul 
forței neutre din Ciad, cu acordul 
șefului statului ciadian.

Documentul prevede, de asemenea, 
crearea unui comitet permanent com
pus din șefi de stat din O.U.A., care 
să exercite funcțiile de organ su
prem însărcinat să asigure buna des
fășurare a operațiunilor de menține
re a păcii in Ciad.

a..-. u ș,. nu «a misii inu. r'
Ample manifestații împotriva cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare generală, în primul rînd dezarmare nucleară
ITALIA
în Lombardia a avut loc un mars 

al păcii la care au participat aproxi
mativ 12 000 de persoane — repre
zentanți ai unor partide poli
tice. organizații sindicale si orga
nizații de tineret. Demonstranții s-au 
pronunțat împotriva cursei înarmă
rilor și au condamnat hotărirea au
torităților italiene de a 
Sicilia rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune.

Europa „fără amenințarea apriorică 
cu instalarea dc noi arme atomice". 
Declarația este semnată de repre- , 
zentantii organizațiilor de tineret ale 
partidelor socialiste si social-demo- 

' erate din Belgia, Danemarca, Italia,
Marea Britanie, Norvegia, Olanda, 
R.F. Germania si Spania.

OLANDA
în urma unei reuniuni

la Amsterdam, reprezentanții
nizatiilor de tineret ale partidelor so
cialiste si social-democrate din 8 țări 
vest-europene au adorrtat o declara
ție care condamnă hotărirea N.A.T.O. 
de a amplasa noi rachete nucleare 
în Europa. Respingînd legătura sta
bilită de către N.A.T.O. intre nego
cierile de dezarmare nucleară si 
instalarea de noi rachete, declarația 
arată „Noi sintem convinși că 
instalarea de noi rachete nu contri
buie la destindere sau la o reală po
litică de pace. Ea nu face decit să 
sporească posibilitatea izbucnirii 
unui război nuclear atotdistrugător". 
Documentul, citat de agențiile A.P. 
Si D.P.A.. cere partidelor socialiste 
și social-democrate să „exercite pre
siuni asupra guvernelor țărilor res- 

. pective pentru a renunța la decizia
N.A.T.O." si se pronunță pentru ini
țierea de tratative de dezarmare in

MAREA BR1TAN1E
„Oamenii muncii nu au nevoie de 

cursa înarmărilor“ — au arătat par- 
ticipanții la conferința sindicală con
sacrată problemelor păcii, desfășura
tă la Londra, cu participarea repre
zentanților unui mare număr de u- 
niuni sindicale și ai unor organizații 
obștești din Anglia. Participanțiî 'au 
adoptat o declarație în care se sub
liniază faptul că ..masele muncitoa
re, nu sînt deloc interesate ini pregă
tirile de război. Cu orice mijloace 
ar fi dus — clasice sau nucleare, 
chimice sau bacteriologice — războ
iul ar aduce în mod invariabil su
ferințe, in primul rind oamenilor 
muncii", se spune in declarație.

pentru pace și dezarmare. împotriva 
planurilor cercurilor imperialiste de 
intensificare a cursei înarmărilor- 
contra proiectelor N.A.T.O., de insta
lare a unor noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune in Europa, și 
împotriva producerii bombei cu neu
troni. în cadrul acestor manifestări 
vor fi organizate colocvii pe tema 
eliminării actualei stări de încor
dare din viata internațională, precum 
și intîlniri cu conducători 
portugheze pentru pace.

r

PORTUGALIA
în cartierul Alfama al Lisabonei — 

— cunoscută citadelă a clasei 
toare portugheze — s-au 
„Zilele păcii și solidarității", 
zate la inițiativa Partidului
nist Portughez. Cu acest prilej. Ia 
clubul muncitoresc a fost deschisă o 
mare expoziție avind ca temă lupta

JAPONIA
Problemele actuale șle 

meni lor muncii japonezi 
cursei înarmărilor, pentru colabora
re internațională și pace s-au aflat 
pe agenda unui simpozion nație ral 
care a avut loc in orașul Nagasaki 
organizat de Consiliul gtjneAal al sin
dicatelor nipone. La suxn Jzion au 
luat parte peste 500 de''activiști sin
dicali. reprezentanți ai muncitorilor 
și ai altor categorii ale opiniei pu
blice nipone. Participantă au con
damnat cu fermitate tendințele de 
intensificare a cursei înarmărilor pe 
plan mondial, inclusiv politica de 
înarmare preconizată de cercurile 
militariste din Japonia, și au adre
sat un apel clasei muncitoare, între
gului popor japonez, să-și amplifice 
acțiunile in favoarea stăvilirii com
petiției militare din lume, pentru de
zarmare și pace.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

■ ■ ■ ‘ ■' ■'

PREMIERUL CONSILIULUI DE 
STAT AL R. P. CHINEZE, Zhao 
Ziyang. l-a primit, luni, pe Michel 
lobert. ministrul comerțului exte
rior al Franței, care se află în vi
zită la Beijing. In cursul convorbi
rii — relevă agenția China Nouă — 
a fost exprimată dorința celor două 
tari de a extinde relațiile chino- 
franceze. subliniindu-se indeosebi 
perspectivele favorabile • pe care le 
are cooperarea economică și tehnică 
bilaterală.

AUTORII ATENTATULUI de la 
6 octombrie, in urma căruia și-a 
pierdut viața președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, vor fi judecați de 
un tribunal militar — informează 
ziarul „Al Akhbar", reluat de agen
țiile France Presse și U.P.I. Potrivit 
sursei citate, actul de acuzare va 
fi făcut public in cadrul unei con
ferințe de presă.

POPULAȚIA BOTSWANEI este 
de 938 600 persoane — indică rezul
tatele preliminare ale unui recensă- 
mint efectuat in luna august. Fată 
de 1971. populația tării a crescut cu 
362 000 persoane.

IN CADRUL ȘEDINȚEI COMI
SIEI MILITARE DE ARMISTIȚIU 
DIN COREEA, desfășurată luni la 
Panmunjon. reprezentantul R.P.D. 
Coreene a exprimat, in intervenția 
sa, un protest energic față de pro
vocările militare repetate ale uni
tăților armatei sud-coreene in zona 
liniei de demarcație. Făcind uz de 
(iruri de. mitraliere și obuziere în 
direcția părții nord-coreene, încâl
cind spațiul aerian al R.P.D. Co
reene. partea sud-coreeană violează 
icordul de. armistițiu creînd tensiu
ne in regiune și punînd in pericol 
pacea. Vorbitorul a cerut încetarea 
imediată a acestor acte provocatoa
re si extrem de periculoase — re
latează agenția A.C.T.C.

COMITETUL CV ADRIPARTIT ARAB PENTRU LIBAN, însărcinat cu 
reglementarea situației din această țară, își va ține următoarea sesiune 
la 18 ianuarie 1982, se arată intr-un comunicat publicat duminică la sfirși- 
tul reuniunii comitetului, care a avut loc la palatul Baabda din Beirut. 
Potrivit comunicatului, s-a hotărit că trupe formate din „Forțele de secu
ritate libaneze" (F.S.I. jandarmerie) vor fi puse la dispoziția primului mi
nistru libanez, Shafic Al-Wazzan, pentru a asigura securitatea părții de 
est a liniei de demarcație care separă Beirutul în două părți, in regiunea 
cuprinsă între portul Beirut și sectorul Sodeco.

POTRIVIT REZULTATELOR DE- 
FINITIVE ALE ALEGERILOR GE- .
N’ERALE ANTICIPATE DIN BEL
GIA, cele 212 mandate in Camera •
Reprezentanților au fost obținute 
astfel : partidele social-creștine 
(flamand si valon) 61 de mandate |
(pierd 21), partidele socialiste (fla
mand și valon) 61 de mandate, par- j 
fidele liberal (flamand și valon) ' 
52 de mandate (plus 15 mandate); 
Partidul Volksunie (Uniunea Popii- , 
Iară) și Frontul Francofonilor dețin 
fiecare cite 20 de mandate. Aceste I 
alegeri care, potrivit observatori
lor politici din Bruxelles, reprezintă I 
cea mai .importantă consultare elec
torală belgiană din întreaga perioa
dă postbelică, au antrenat o modi- « 
ficare considerabilă a întregului e- 
șichier politic. I

ADUNAREA POPORULUI (par
lamentul) l-a ales în unanimitate 
pe San Yu președinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane, decizie prin 
care acesta devine, potrivit preve
derilor constituționale, șef al statu
lui. San Yu a candidat din partea 
partidului Programul Socialist Bir- 
manez.

CREȘTERI DE PREȚURI IN UN
GARIA. Agenția M.T.I. informează 
că, incepind cu 9 noiembrie. în Un
garia au fost majorate, in medie cu 
20 la sută, prețurile la băuturile 
spirtoase tari și produsele din 
tutun.


