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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului R.P. Mongole

«

I

Președintele Republicii Socialiste
România.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. a primit, marți diminea

II

ța. pe Namsarain Luvsanravdan,
care și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador ex

traordinar si plenipotențiar al Repu
blicii Populare Mongole in tara noas
tră. (Continuare in pagina a Vl-a)
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ÎNCHEIEREA vizitei oficiale ie prietenie a tovarășului
SERGHEI KRAIGHER, PREȘEDINTELE PREZIDIULUI R. S. F. IUGOSLAVIA
Documentele comune, înțelegerile la care s-a ajuns cu prilejul vizitei deschid noi perspective
pentru dezvoltarea conlucrării rodnice, multilaterale dintre cele două popoare vecine și
prietene, în interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului și păcii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘUL SERGHEI KRAIGHER AU SEMNAT
IERI, ÎN CADRUL UNEI CEREMONII, DECLARAȚIA COMUNĂ ROMANO - IUGOSLAVĂ
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășul Sergliei Kraigher, președintele PrezidiuRepublicii Socialiste Federative
Iugoslavia, au semnat, marți, in ca
drul unei ceremonii, care a avut loc
la Palatul Consiliului de Stat, Decla
rația comună româno-iugoslavă.
După semnare, tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Serghei Kraigher și-au
Btrins cu căldură mîinile, s-au îm
brățișat cu prietenie.
La ceremonie au participat tovară
șii Ștefan Voitec, Gheorghe Rădulescu, Iosif Banc. Cornel Burtică, Vir
gil Cazacu, Nicolae Constantin, Ion
Dincâ, Janos Fazekas. Petre Lupu,
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea,
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru
Popescu, Ștefan Andrei, Emilian Dobrescu, Mihai Gere. Ion loniță, Con
stantin Olteanu, Cornel Onescu. Ma
rin Rădoi, Richard Winter, alte per
soane oficiale.
Au luat parte tovarășii Iosip Vrhovet. Metod Rotar, celelalte persoane
oficiale care l-au însoțit pe președin
tele Prezidiului Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia in vizita ofi
cială de prietenie pe care a făcut-o
în tara noastră.
în încheierea solemnității, tova
rășii Nicolae Ceaușescu si Serghei
Kraigher au ciocnit o cupă de șampa
nie pentru dezvoltarea și întărirea
continuă a relațiilor de strînsă prie
tenie, de rodnică colaborare si bună
vecinătate dintre România și Iugo
slavia, în folosul și spre binele țări
lor și popoarelor noastre, al cauzei
generale a socialismului și păcii.
.

încheierea convorbirilor oficiale
Marți, 10 noiembrie, s-au încheiat
Convorbirile oficiale între tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Serghei Kraigher,
președintele Prezidiului Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia.
La ultima rundă de convorbiri au
participat tovarășii Ilie Verdeț, primministru al guvernului, Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, și
Iosip Vrhoveț, secretar federal pen
tru afacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ser
ghei Kraigher au reluat, in această
zi, examinarea unor importante as
pecte ale dezvoltării relațiilor româno-iugoslave, analizind noi posibili
tăți, căi și modalități de extindere și
aprofundare a colaborării, pe multi
ple planuri, dintre cele două țări so
cialiste, vecine și prietene.
Președinții Nicolae Ceaușescu și

Serghei Kraigher au continuat, tot
odată, schimbul de păreri în proble
me actuale ale vieții internaționale.
A fost subliniată preocuparea
României și Iugoslaviei față de si
tuația deosebit de complexă și gravă
creată in lume, ca urmare a mani
festării vechii politici imperialiste de
forță și dictat, de dominație și asu
prire, de amestec în treburile inter
ne ale altor state, de consolidare și
reîmpărțire a sferelor de influență,
menținerii unor stări de încordare și
conflict in diferite regiuni ale globu
lui, creșterii necontenite a cursei
înarmărilor, accentuării crizei econo
mice mondiale și adîncirii decalaje
lor dintre țări, toate acestea creînd
mari pericole la adresa securității și
independenței națiunilor, a păcii în
tregii omeniri. S-a apreciat că, in
aceste condiții, imperativul cel mai
arzător îl constituie unirea eforturi
lor popoarelor, ale forțelor înaintate
pentru oprirea agravării climatului

internațional, pentru reluarea șl con
tinuarea politicii de destindere,
înțelegere si pace, pentru solutio
narea prin mijloace politice, prin
tratative, a tuturor problemelor liti
gioase. pentru așezarea la baza rela
țiilor dintre state a principiilor de
plinei egalități, independentei si su
veranității naționale, neamestecului
în treburile interne si avantajului re
ciproc. renunțării la forță si la ame
nințarea cu forța, pentru respectarea
dreptului. fiecărei națiuni la dezvol
tare liberă, de sine stătătoare ne ca
lea progresului economic si social.
în cadrul convorbirilor a fost re
levată atenția deosebită ne care
România si Iugoslavia o acordă evo
luției situației pe continentul euro
pean. unde se află concentrate, in
prezent, cele mai puternice arsenale,
îndeosebi nucleare, ceea ce reprezin
tă o gravă amenințare pentru viata
(Continuare în pag. a IlI-a)

Plecarea din Capitală

..... r;^..

Tovarășul Nicolae Ceausescu
și tovarășul Serghei Kraigher
s-au reintilnit in cadrul unui dejun
>

>

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Serghei
Kraigher, președintele Prezidiului
R.S.F. Iugoslavia, s-au reintilnit,
marți. în cadrul unui dejun.
Au participat tovarășii Ilie Verdeț,
Cornel Burtică. Nicolae Constantin și
Ștefan Andrei. V
Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Iosip Vrhovet și Metod Rotar.
în timpul dejunului, desfășurat în-

și iugoslave, al cauzei socialismului,
independenței, colaborării internațio
nale și păcii în lume!“, „Trăiască
prietenia și colaborarea dintre po
poarele țărilor socialiste, dintre toate
popoarele lumii!“.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu si
Serghei Kraigher au sosit împreună
la aeroport.
O gardă militară a prezentat
onorul. Au fost intonate imnurile de
stat ale celor două țări, în timp ce
erau trase 21 de salve de a-tilerie.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Planul la producția fizică și export
— realizat la zi, orice restantă
integral și grabnic recuperata!
Economia națională are nevoie de
toate produsele prevăzute în plan,
produse care trebuie realizate în
mod ritmic, în cantitățile și sorti
mentele stabilite. Este o cerință ma
joră. situată în plină actualitate in
activitatea colectivelor de întreprin
deri, centralelor și ministerelor, a
organelor și organizațiilor de partid,
ca planul producției fizice să fie rea
lizat „la zi“, ca toate restanțele —
acolo unde au apărut — să fie re
cuperate cit mai grabnic. Eficiența
tuturor eforturilor organizatorice
din aceste săptămîni care au mai
rămas pină la sfîrșitul acestui prim
an al cincinalului actual este dată
de operativitatea soluționării pro
blemelor complexe cu care se con
fruntă unele întreprinderi, de crea
rea pretutindeni, în fiecare unitate
și ramură industrială, a condițiilor
tehnice și materiale pentru realiza
rea integrală a planului la producția
fizică. Așa și numai așa se creează
premisele unei bune cooperări interuzinale, ale unei aprovizionări
ritmice cu materii prime și mate
riale a tuturor întreprinderilor ; așa
și numai așa se poate asigura ritmic
și integral fondul de marfă destinat
exportului; așa și numai așa se
poate asigura o bună aprovizionare
a pieței cu bunurile de consum ne
cesare.
S-au publicat In ultimul timp o
serie de anchete din unități care se
confruntă cu anumite probleme în
realizarea planului producției fizice
la vagoane, la motoare electrice, la
anumite tipuri de mașini-unelte ș.a.
De fiecare dată concluzia desprinsă
este aceeași : decisivă pentru recu
perarea rămînerilor în urmă este
punctualitatea furnizorilor de piese
și subansamble. Este Îmbucurător
faptul că majoritatea furnizorilor
restanțierl au găsit soluții pentru
onorarea imediată a solicitărilor be
neficiarilor, solicitări care reprezin
tă, în fond, obligații Înscrise in con
tractele semnate de furnizori. De

ce este nevoie de asemenea apeluri
pentru onorarea unor obligații
limpezi, asumate prin contracte ?
Dincolo de unele greutăți pe care le
întimpină, la rindul lor, unitățile
furnizoare in aprovizionare sau în
cooperare, în cauză se află lipsa
unui dialog direct, sistematic între
conducerile acestor întreprinderi în
vederea stabilirii celor mai eficiente
forme de conlucrare, a posibilităților
de livrare a unor piese si suban
samble.
Insistăm asupra acestei cerințe. Intrucit acum fiecare din zilele care
au mai rămas pină la sfirșitul anu
lui este hotăritoare pentru realiza
rea integrală a olanului Ia pro
ducția fizică. Unitățile fruntașe
pot să îsi Întregească realiză
rile de oină acum cu noi rezultate
de prestigiu, iar unitățile restantiere trebuie să acționeze energic
pentru recuperarea grabnică a răminerilor în urmă și aducerea „la zi“
a rezultatelor In îndeplinirea planu
lui. Numai cînd în fiecare Întreprin
dere va fi realizat fiecare produs șl
sortiment in parte, la nivelurile pre
văzute prin contracte, numai atunci
si olanul De ansamblul unitătil va
putea fi considerat realizat. Trebuie
bine Înțeles de către fiecare colectiv
de oameni ai muncii că cea mai
mică restanță la un produs sau altul
poate crea serioase greutăți unități
lor beneficiare. Punctualitatea este
o lege de fier * bunei funcționări a
mecanismului complex al cooperării
interuzinale, a Întrajutorării munci
torești și, tocmai de aceea, organi
zațiile de partid, consiliile oamenilor
muncii trebuie să facă totul pentru
respectarea ei. Este, credem, clar
pentru toată lumea că dacă fiecare
întreprindere și-ar onora la timp,
exemplar obligațiile contractuale,
realizarea planului In fiecare unitate
economică ar ține In exclusivitate
de capacitatea organizatorică a co(Continuare in pag. a Ii-a)

Timpul friguros, ploile si ninsorile

— motive în plus pentru

ÎNCHEIEREA FĂRĂ ÎNTlRZIERE
A LUCRĂRILOR AGRICOLE
IN PAGINA A ll-A

DECLARAȚIE COMUNĂ ROMÂNO-IUGOSLAVĂ

I

popoare, al cauzei păcii și colaborării
în Europa și în lume.
Ceremonia plecării a avut loc pe
aeroportul Otopeni, împodobit sărbă
torește. Deasupra salonului oficial se
aflau portretele tovarășilor Nicolae
Ceaușescu și Serghei Kraigher. înca
drate de drapelele de stat ale Româ
niei și Iugoslaviei. Pe mari pancarte
se puteau citi urările : „Să se dez
volte relațiile de prietenie, solidari
tate și colaborare statornicite între
Partidul Comunist Român și Uniunea
Comuniștilor din Iugoslavia. între
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia în interesul popoarelor român

IN FIECARE

RAMURĂ INDUSTRIALĂ

tr-o atmosferă caldă, prietenească, de
stimă și înțelegere reciprocă, a con
tinuat schimbul de vederi asupra unor
probleme bilaterale și internaționale
de interes comun.
Exprimînd deplina satisfacție pen
tru rezultatele noului dialog la nivel
înalt, în încheierea dejunului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Serghei Kraigher au toastat pentru
continua dezvoltare a bunelor relații
dintre România și Iugoslavia, pentru
pace, securitate si colaborare în Eu
ropa și în întreaga lume.

La Invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu.
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România, in
zilele de 9—10 noiembrie 1981 a avut loc vizita
oficială de prietenie in România a președintelui
Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia. tovarășul Serghei Kraigher.
Intr-o atmosferă cordială, de prietenie. Intr-un
spirit de înțelegere si resnect reciproc, președin
tele Nicolae Ceaușescu si președintele Prezidiu
lui, Serghei Kraigher, au efectuat un schimb cu
prinzător de păreri cu privire la dezvoltarea
colaborării bilaterale si Drobieme actuale ale
relațiilor internaționale.
La convorbiri au participat :
Din partea română : Ilie Verdeț. membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România. Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțu
lui exterior si cooperării economice internațio
nale. Nicolae Constantin, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al guvernului. Ștefan Andrei,
membru supleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. ai P.C.R.. ministrul afacerilor exter
ne. Ștefan Birlea, membru al C.C. al P.C.R..
directorul Cabinetului secretarului general al
P.C.R. si președintelui Republicii Socialiste
România. Nicolae Mihai, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în R.S.F. Iugoslavia, Vasile Șandru. director în M.A.E.
Din partea iugoslavă : Iosip Vrhovet. secre
tar federal pentru afacerile externe. Metod Ro
tar. secretar federal pentru comerțul exterior,
Trifun Nikolici. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia
in Republica Socialistă România. Aleksandar
Sokorat. șeful Cabinetului președintelui Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia. Sava Obradovici, ad
junct ai secretarului federal pentru afacerile
externe. Vladimir Pavicevici, director a.i. în
Secretariatul Federal pentru Afacerile Externe.

Marți, 10 noiembrie, s-a încheiat
Vizita oficială de prietenie Întreprin
să in țara noastră, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de Serghei Krai
gher, președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia.
Noul dialog la nivel înalt românoîugoslav, prilejuit de această vizită,
marchează un moment important în
cronica relațiilor dintre România și
Iugoslavia, în conlucrarea Io- activă,
atit pe plan bilateral, cit și oe arena
mondială, în folosul ambelor țări și

-

IN FIECARE ÎNTREPRINDERE,

Președintele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, si președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste Federative Iugosla
via. tovarășul Serghei Kraigher. au constatat cu
satisfacție că raporturile dintre Partidul Comu
nist Român si Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia, dintre România si Iugoslavia, dintre

popoarele eelor două țări, așezate pe bazele
trainice stabilite in decursul intîlnirilor tradițio
nale dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu si pre
ședintele Iosip Broz Tito. se dezvoltă cu succes,
in spiritul bunei vecinătăți, respectului si încre
derii reciproce. reprezentînd un exemplu de
colaborare între două țări socialiste vecine și
prietene.
Cele două părți au subliniat marea importan
tă a intilnirilor la nivel înalt pentru stimularea
dezvoltării permanente a relațiilor reciproce și
a colaborării multilaterale între cele două țări,
pe plan bilateral si in viata internațională, in
spiritul prieteniei si Înțelegerii mutuale. Ele au
reafirmat însemnătatea promovării în continua
re a contactelor si colaborării dintre reprezen
tanții parlamentelor, guvernelor, organizațiilor
politice și obștești, republicilor si provinciilor,
județelor, orașelor, colectivelor de muncă si ce
tățenii celor două țări, in toate domeniile de
interes reciproc.
Părțile au evidențiat că au fost obținute reali
zări importante în extinderea multilaterală a
raporturilor reciproce, in conformitate cu Decla
rația comună din octombrie 1980 si celelalte
documente si înțelegeri convenite la nivel inalt.
Au fost apreciate pozitiv eforturile si acțiu
nile întreprinse de guvernele celor două țări, de
Comisia mixtă de colaborare economică si de
toate instituțiile si organizațiile politice, econo
mice. culturale si obștești, pentru promovarea
Pe un plan larg a dialogului prietenesc românoiugoslav. pentru extinderea colaborării in toate
sferele de interes comun. In acest spirit, pe
lingă Acordul comercial de lungă durată, in ul
timul an au mai fost semnate noi acorduri pri
vind colaborarea in domeniile economic, tehnicoștiințific, cultural si In alte domenii.
A fost evidențiată însemnătatea pe care o au
pentru ambele țări sistemele hidroenergetice și
de navigație ..Porțile de Fier 1“ si „Porțile de
Fier II“. care reprezintă simboluri trainice ale
colaborării româno-iugoslave. S-a subliniat in
teresul reciproc pentru înfăptuirea măsurilor
convenite în comun in vederea accelerării con
strucției sistemului „Porțile de Fier 11“ si Pen
tru examinarea posibilităților de extindere •
capacităților ambelor sisteme.
Cele două părți au subliniat eă relațiile de
eolaborare economică si tehnico-stiintifică înre
gistrează un progres continuu. Totodată, au
apreciat necesar să se intensifice eforturile re
ciproce pentru creșterea volumului schimburi

lor. In conformitate eu posibilitățile cresclnde
ale celor două economii naționale si cu avan
tajele oferite de vecinătate. S-a subliniat că
există condiții favorabile pentru întărirea co
laborării economice si creșterea rapidă a schim
burilor comerciale, in scopul realizării volumului
de livrări reciproce de mărfuri prevăzut In
Acordul comercial de lungă durată ne perioada
1981—1985.
Avînd in vedere deteriorarea situației econo
mice internaționale si — legat de aceasta —
condițiile mai dificile pentru activitatea econo
mică. a fost subliniată necesitatea întăririi ra
porturilor economice, indeosebi a promovării și
introducerii unor forme superioare de colabo
rare economică. pe baze trainice, de lungă
durată.
Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele
Prezidiului, Serghei Kraigher, au subliniat că, în
acest scop, se impune ca guvernele, Comisia
mixtă de colaborare economică, organele și or
ganizațiile economice din cele două țări să pro
moveze cu si mai multă hotărire cooperarea si
specializarea in producție, îndeosebi in produc
ția bazată pe introducerea tehnologiilor moderne
și pe folosirea resurselor existente in fiecare din
cele dopă țâri, in special in metalurgie, chimie,
construcții de mașini, electronică și microelec
tronică, producția de bunuri de larg consum și
agroalimentară. Cele două părți au hotărit să
Întreprindă noi acțiuni comune in toate dome
niile, indeosebi In domeniul materiilor prime și
surselor de energie, pe bază de societăți mixte,
in care cele două țări să participe cu capital,
utilaje și realizări tehnico-știintifice. S-a indicat
ca organele competente din cele două țări să
examineze posibilitatea incheierii unor regle
mentări corespunzătoare pentru facilitarea
schimburilor bazate pe cooperare și specializare
in producție și cercetare.
S-a convenit ca înțelegerile privind coope
rarea si specializarea in producție să fie incluse
în planurile cincinale actuale, precum și in pla
nurile pe termen lung de dezvoltare economică
a celor două țâri.
Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele
Prezidiului Serghei Kraigher au convenit ca, in
curind, să se întrunească o comisie alcătuită din
reprezentant! ai organelor de comerț exterior,
de finanțe și ai instituțiilor bancare din cele
două țări, care să pronună celor două guverne
(Continuare în pag. a III-a)

NICOLAE CEAUȘESCU

SERGHEI KRAIGHER

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Prezidiului
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
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Industria Capitalei-un mare consumator de energie,
cu mari posibilități de economisire
După cum se știe, focă înainte de declanșarea crizei energetice mon
diale, conducerea partidului nostru a inițiat o seamă de măsuri de an
vergură menite să asigure economisirea severă a energiei și combustibilu
lui, deopotrivă fo consumul industrial, public și casnic, tn ultimii ani. ce
rința majoră a economisirii drastice a energiei și combustibilului s-a si
tuat constant in centrul preocupărilor organelor și organizațiilor de partid,
ale tuturor colectivelor de oameni ai muncii. La nivelul fiecărui județ și
al Capitalei, in fiecare intreprindere au fost elaborate programe concrete
de acțiune menite să asigure promovarea tehnologiilor avansate, cu con
sumuri reduse de energie, să Înlăture risipa de energie și combustibil, să
întroneze un climat de intransigență față de orice act de risipire a re
surselor energetice.
în legătură cu preocupările și rezultatele obținute in acest sens de
organizația de partid a Capitalei ți cu măsurile ce trebuie aplicate in con
tinuare pentru economisirea severă a energiei și combustibilului, redacto
rii noștri Florea Ceaușescu și Viorel Sălăgean au avut o discuție cu tova
rășul ION BUCUR, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.

— In urmă cu cinci ani, pornind
de la indicația secretarului general al
partidului nostru, organizația de
partid a Capitalei s-a angajat să asi
gure realizarea sarcinilor cantitative
și calitative din anii următori fără
creșterea cantității totale de energie
consumată, deci numai pe baza eco
nomisirii acesteia. Ce rezultate s-au
obținut in acest interval ?
— Sistematic, cu prilejul vizitelor
de lucru fo unități industriale din
Capitală sau fo Intilnirile pe care le
are cu activiști ai comitetului muni
cipal de partid, secretarul general al
partidului urmărește evoluția consu
mului de energie și combustibil, trasindu-ne sarcini concrete, mobiliza
toare. Cit privește sarcina stabilită in
1976 de a realiza creșterile dc pro
ducție menținind constant consumul
total de energie primară, putem afir
ma că a fost înfăptuită cu bune re
zultate. Astfel, față de primul an al
cincinalului trecut, producția indus
trială a Capitalei a fost in 1980 cu
circa 40 la sută 'mai mare, in timp
ce consumul total de energie primară
a scăzut cu 2 la sută, sarcina trasată
de secretarul general al partidului
dovedindu-se pe deplin realistă. Această tendință s-a menținut in linii
generale și in perioada care a trecut
din acest an. Numai in nouă luni, ca
urmare a măsurilor de economisire a
energiei și combustibilului, pe an
samblul industriei Capitalei s-au ob
ținut economii față de normele de
consum de peste 100 000 tone combus
tibil convențional și aproape 73 mi
lioane kWh energie electrică. Insis
tăm asupra măsurilor de economisire
a energiei și combustibilului îndeo
sebi in industrie, intrucit ea deține
ponderea cea mai mare in consumul
de energie al Capitalei și, totodată,
aici, in această ramură, se localizea

ză cele mal mar) resurse de econo
misire. Aceasta nu înseamnă nicide
cum că neglijăm posibilitățile de
economisire, încă însemnate, care mai
există in consumul casnic și public.
De fapt, o parte din economiile re
alizate anterior pe ansamblul Capi
talei au fost diminuate in luna oc
tombrie de consumatorii neindustriali.
— Capitalei, la fel ca fiecărui ju
deț, i s-au repartizat anumite cote
de energie și combustibil. Rezultă ci
orice depășire a cotelor repartizate
poate pune in dificultate asigurarea
alimentării normale cu energie atit’a
industriei, cit și a populației. Cum
este urmărită in intreprinderi și la
nivelul municipiului încadrarea in co
tele repartizate ?
— La începutul acestui an. comi
tetul municipal de partid a analizat
impreună cu consiliile oamenilor
muncii și organizațiile de partid din
Întreprinderi măsurile tehnice si or
ganizatorice ce trebuie Întreprinse
in vederea încadrării cu strictețe fo
normele de consum și chiar a redu
cerii consumurilor planificate. Ne-am
propus ca prin promovarea unor teh
nologii modeme, cu consumuri ener
getice mai reduse, prin reproiectarea
și înnoirea unor produse energolntensive, creșterea continuă a randamen
telor de utilizare a energiei la cup
toare. mașini și utilaje, recuperarea
resurselor energetice secundare ș.a.
să obținem o economie importantă
față de normele de consum. în con
formitate tu prevederile legii. în
fiecare intreprindere s-an elaborat
bilanțuri energetice, care cuprind mă
surile concrete de economisire a
energiei și combustibilului pe fiecare
utilaj, secție și atelier, precum si la
nivelul unității. Sint măsuri care vi
zează o arie largă de posibilități de
economisire : sectorizarea iluminatu

lui, eliminarea mersului fo gol a
mașinilor și utilajelor șt redimensionarea motoarelor acestora, încărcarea
la capacitatea maximă a cuptoarelor
și altor utilaje, promovarea Si extin
derea unor tehnologii moderne in
sectoarele calde, cum stat turnarea in
forme vidate, deformarea plastică la
rece și semicald ; verificarea si refa
cerea izolațiilor termice lâ conducte,
aparate și utilaje, echilibrarea insta
lațiilor termice în vederea încălzirii
raționale a halelor industriale. îmbu
nătățirea izolației clădirilor. De fapt,
toate aceste posibilități mal mari sau
mai mici de economisire a energiei
electrice și combustibilului au fost
cuprinse intr-un Îndrumar practic de
acțiuni tehnice si organizatorice, pus
la dispoziția întreprinderilor pentru
a fi aplicate.
Totodată, la nivelul fiecărei între
prinderi s-au constituit colective al
cătuite din tehnologi, energeticieni,
muncitori cu Înaltă calificare, care
asigură aplicarea măsurilor stabilite.
Aceste colective urmăresc zilnic con
sumurile energetice realizate in sec
ții, ateliere și pe ansamblul între
prinderii î totodată, acționează ope
rativ pentru eliminarea oricăror ma
nifestări de risipă și încadrarea stric
tă in consumurile planificate. Și tot
zilnic, la nivelul Capitalei se urmă
rește evoluția consumului de energie,
depistindu-se operativ întreprinderi
le care depășesc consumul planificat.
Firește, toată această evidentă zil
nică nu reprezintă un slmpiu act.
birocratic, ci un prețios instrument
de intervenție promptă pentru înca
drarea necondiționată in consumurile
prevăzute.
— $i totuși, tn unele întreprinderi,
consumurile de energie au fost depă
șite. Care sint cauzele și cum acțio
nați pentru înlăturarea acestei stări
de lucruri ?
— Se menține în unele unități
mentalitatea potrivit căreia trebuie
să 11 se asigure, necondiționat, canti
tatea de energie la nivelul consumu
rilor pe care le realizează, indiferent
cit de mari ar fi, fără a se gtodi .mâi
profund la propriile surse de econo
misire de care dispun. Nu peste tot
s-a înțeles că marea posibilitate de
economisire a energiei rezidă in mo
dernizarea produselor și a tehnolo
giilor. Bunăoară, ta urmă cu un an
s-a finalizat cu bune rezultate teh
nologia de turnare in forme vidate,
prin care se asigură atît o înaltă ca
litate a pieselor turnate, cit și im

portante economii de energie. Plnă
acum, numai la cele 510 tone piese
turnate, prin această tehnologie, la
întreprinderea „Vulcan" s-au obținut
economii de 30 000 mc de gaze natu
rale, 2 000 de ore manoperă, si 600
tone amestec de formare. Dar deși
această tehnologie modernă s-a ex
perimentat cu bune rezultate si ia
întreprinderile „23 August", de utilaj
chimic „Grlvița roșie", „Semănătoa
rea" ș.a., pină ta prezent nu s-a tre
cut la extinderea ei pe scară indus
trială. în mod nejustificat intirzie șî
extinderea utilizării mediilor sinteti
ce de călire Ia tratamentele termice,
tehnologie care asigură înlocuirea
uleiurilor fabricate din petrol.
Iată de ce considerăm că la ora ac
tuală organizațiile de partid si consi
liile oamenilor muncii din fiecare În
treprindere trebuie să situeze ta cen
trul acțiunilor de economisire a ener
giei promovarea hotărită a tehnolo
giilor moderne. Economia noastră so
cialistă oferă largul avantaj ca tot
ce este avansat din punct de vedere
tehnic și tehnologic intr-o unitate
sau alta să poată fi operativ genera
lizat ta toate unitățile interesate,
fără nici un fel de îngrădire — și
acest avantaj trebuie folosit din plin.
De asemenea, ta șirul cauzelor care
au determinat depășirea consumuri
lor energetice în unele unităti indus
triale se situează și inconsecvența in
aplicarea propriilor programe de eco
nomisire elaborate la începutul aces
tui an. Iată, de pildă, un control
efectuat simbătă 7 noiembrie în une
le întreprinderi a scos ta evidentă
multe fenomene de risipă si proastă
gospodărire a energiei.
— Vd rugim să ne prezentați clteva detalii privind concluziile acestui
control.
— S-au găsit mașini șl utilaje care
funcționau in gol. Astfel, la între
prinderea „23 August" un cuptor de
la forja veche ardea neincărcat, iar
la „Danubiana" conveiorul de la sec
ția de asamblare funcționa in gol. De
asemenea, in multe unităti continuă
să funcționeze mașini-unelte și agre
gate de sudură fără limitatoare de
mers in gol. Asemenea stări de lu
cruri am constatat la întreprinderea
„23 August". întreprinderea de pre
fabricate
Militari.
Întreprinderea
„Conect" șa. Precizez că introducerea
limitatoarelor de mers in gol este o
măsură gospodărească relativ simplă,
dar cu efecte importante pe planul
economisirii energiei. Așa, de pildă.

la întreprinderea ..Eîectroaparataj",
prin introducerea limitatoarelor de
mers in gol la maștaile-unelte se ob
ține o economie de 251)00 kWh pe
an. Dacă numai această măsură ar fi
extinsă la toate maștaile-unelte din
industria Capitalei, s-ar putea obține
anual o economie de aproape un mi
lion de kWh energie. Apreciabile
economii s-ar putea obține si prin
introducerea limitatoarelor de sarcină
la cornpresoarele de aer comprimat.
Un exemplu de dată recentă dovedeș
te că, pe această cale, la întreprin
derea de mașini-unelte și agregate se
obțin numai la două compresoare de
tipul 3V45/7 economii de 510 000 kWh
pe an. Cit de mari ar putea fi aceste
economii dacă toate Întreprinderile
care dispun de asemenea compresoa
re ar adopta măsuri similare !
Alte neajunsuri care au fost con
statate se referă la cuptoare încărca
te sub capacitate, la lipsa de recu
peratoare de căldură, pierderi de
abur și aer comprimat. De aseme
nea. găsim neglijente care vizează
elementarul spirit gospodăresc, cum
ar fi : becuri , care ard ziua, geamuri
sparte la halele industriale, linsa
perdelelor de protecție la uși. toate
acestea puțind fi măsurate în Impor
tante pierderi de kilowați-oră și de
calorii.
M-am referit la aceste cazuri de
risipă tocmai pentru a. sublinia încă
o dată importanta cu totul deosebită
pe care o au măsurile de economisire
severă a energiei ce trebuie aplicate
necondiționat in fiecare întreprin
dere, secție și atelier, pină la fiecare
loc de muncă. Iată de ce ta conti
nuare comitetul municipal de partid,
comitetele de partid ale sectoarelor
Capitalei și comitetele de partid din
întreprinderi vor acționa cu toată ho
tărirea pentru finalizarea tuturor
programelor de economisire a ener
giei elaborate in acest an. in așa fel
ca in aceste ultime două luni ale
anului să înregistrăm, pe ansamblul
industriei Capitalei, consumuri ener
getice cu 15 la sută mai reduse față
de perioada corespunzătoare a anului
trecut. Fiecare om al muncii, fiecare
cetățean al Capitalei trebuie să înțe
leagă că economisirea severă a ener
giei șl combustibilului constituie o
indatorire patriotică. ' in acest, scop
trebuind să fructifice toate posibili
tățile de economisire atit la locul dc
muncă, in întreprinderea unde lu
crează, cit și acasă, in propria gos
podărie.

Timpul friguros, ploile și ninsorile — motive în plus pentru

ÎNCHEIEREA FĂRĂ INTIRZIERE A LUCRĂRILOR AGRICOLE
Sfecla trebuie transportată
cu toate mijloacele
fefaul bun în oare au decurs lu

crările pe întreg parcursul acestei
campanii a făcut ca. in județul Mu
reș. recoltarea sfeclei de zahăr să se
încheie pe toate cele 12 894 hectare
la termenul stabilit. Totodată, prelu
crarea sfeclei de zahăr se desfășoa
ră in condiții bune, chiar mai bune
decit in anii precedents Dacă este
să luăm ca punct de referință numai
Fabrica de zahăr din Luduș, datele
arată că. in tot cursul lunii octom
brie si ta prima
decadă â lunii
noiembrie, unita
tea a prelucrat
zilnic. în medie.
2 908 tone (fată de
2 500 tone stabilite de centrala de re
sort). Bine lucrează si Fabrica de
zahăr din Tîrgu Mureș, care a atins,
in aceeași perioadă, ritmuri de pre
lucrare de 3 435 tone in 24 de ore
ffată de 3 000 tone capacitatea nomi
nală de prelucrare). Cum se vede,
fauneitorii. inginerii, tehnicienii, con
ducerile unităților isi fac din plin
datoria.
Din păcate, unele neajunsuri au
apărut in ce privește transportul din
cîmp al sfeclei de zahăr. La data de
9 noiembrie se mai aflau incă depo
zitate pe cimp, sub cerul liber (in
grămezi, acoperite sau nu cu frunze),
circa 18 000 tone sfeclă de zahăr. Nu
mai in zona Fabricii de zahăr din
Tjrgu Mureș se aflau, la aceeași dată,
peste 6 000 tone de sfeclă. La prima
vedere s-ar părea că o cantitate de
18 000 tone de sfeclă depozitată in
cimp nu constituie un motiv de în
grijorare. Si totuși... Asa cum ne-a
demonstrat-o cu creionul în mină in
ginerul loan Pastor, setul biroului
agricol de la Fabrica de zahăr din

Tirgu Mureș, ta perioada în care ne
aflăm (cind ninsorile nu au ocolit
ogoarele județului Mureș), sfecla de
zahăr pierde zilnic in greutate 0.7 la
sută si 0.12 la sută in conținutul de
zahăr. D intr-un calcul sumar reiese
că. pe județ, in cazul stocurilor exis
tente pe cimp. sfecla pierde zilnic
in greutate 126 tone, adică echiva
lentul a 21.6 tone de zahăr. Cauza ?
Una singură : unele unități agricole
nu au manifestat răspunderea cu
venită pentru or
ganizarea trans
portului. nu l-au
corelat cu ritmul
recoltării. însem
nate stocuri de
țfeclă ne cimo au cooperativele agri
cole Sinpetru — 500 tone. Săulia de
Cimnie — 800 tone. Pogăceaua și
Voivodeni — cite 300 tone si altele.
„Pentru urgentarea transportului
— ne spune inginerul loan Oltean,
director la direcția agricolă județea
nă — toate mijloacele mecanice, in
clusiv atelajele, au fost concentrate
în unitățile cu cele mai mari canti
tăți de sfeclă de zahăr pe cimp. în
afara mijloacelor l.T-A. (circa 3 500
tone oapacitate de transport), am
primit in ajutor numeroase mijloace
de la autobazele din Albă Iulia, Si
ghișoara și altele, la incărcaiea și
descărcarea cărora participă sute de
cooperatori. Ținem o evidentă stric
tă si urmărim — prin oameni special
repartizați ta acest «cop — utilizarea
fiecărui autocamion, astfel incit sfe
cla recoltată să ajungă ta cel mai
scurt timp la fabricile de zahăr".

MUREȘ

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteil*
*

Timpul rece avertizează pe cei rămași
in urmă Ia amenajarea fermelor zootehnice
Odată cu sosirea frigului și a zăpe
zii revine in actualitate problema
asigurării condițiilor pentru buna iernare a animalelor. în județul Iași,
majoritatea noilor construcții zoo
tehnice au fost terminate, planul de
investiții pe acest an fiind depășit cu
peste 44 milioane de lei. Au fost con
struite Complexele de creștere a va
cilor de la Deleni. Cuza, Ruginoasa.
Mircești. Bosia și altele. în sectorul
cooperatist al agriculturii au fost date
in funcțiune aproape 5 000 locuri pen
tru vaci și saivane pentru 12 000 ol.
Este rezultatul eforturilor pentru rea
lizarea construcțiilor In regie proprie,
prin organizarea echipelor de mese
riași ai satelor și utilizarea pe seară
largă a materialelor dtn resurse lo
cale.
Atunci cind meșterii satelor se pun
pe treabă, rezultatele nu pot fi decit
bune. Cooperatorii din Tigănași au
construit șl dat în funcțiune trei
grajduri cu o capacitate de 2180
locuri pentru vițele de prăsllă. Sint
adăposturi modeme, realizate de că
tre o puternică brigadă specializată,
formată din 70 de cooperatori — con
structori și instalatori. Ing. Petre
Dascălu. președintele cooperativei, aprecia că prin realizarea tuturor con
strucțiilor. Inclusiv a confecțiilor me
talice și timplăriei cu forțe proprii,
s-a cîșttgat un, timp prețios și s-a
economisit aproape un milion de Iei.
Și la Focuri s-au construit grajduri
pentru 1 200 de taurine. Maistrulconstructor Vasile Ipate ne spunea
că echipa de meșteri a realizat con
fecții metalice si tuburi de drenaj,
economiile tasumind 1.3 milioane lei-

în județul Iași, situația de ansam
blu in ceea ce privește pregătirea
grajdurilor pentru iemarea animale
lor este bună. Dar la o analiză mai
aprofundată, pe fiecare unitate în
parte, rezultă că și acum, cind
iarna bate la ușă. nu au fost puse
ta funcțiune construcții și instala
ții indispensabile desfășurării nor
male a procesului de produc
ție in zootehnie. Grajdurile, cu
o capacitate de 706 vaci, de la Dră-

IAȘI
gușeni. trebuiau terminate încă din
cursul trimestrului trei din acest an.
dar nu sunt gata nici acum. Din pla
nul de investiții de 7 milioane de
lei s-au realizat lucrări insumind
doar 3 milioane. Lucrătorii trustului
de construcții industriale nu se gră
besc. Pe șantier se află doar 10—15
oameni. Iar după ritmul in care lu
crează grajdurile nu vor fi gata nici
pină in primăvară. Chiar dacă sint
puține asemenea situații, ele nu pot
ti admise, intrucit fiecare construcție
«te menită să contribuie la realiza
rea producției de came și lapte pre
văzute.
tn acest an. in fermele șl comple
xele zootehnice ieșene s-a executat
un mare volum de lucrări de moder
nizare — instalații pentru mulsul
mecanic st de evacuare a dejecțiilor.
Numai că. deși s-au montat 29 de
instalații de muls, o parte din acestea
încă nu a intrat In funcțiune. în
complexele de creștere a vacilor de

Planul la producția fizică și export — realizat la zi
(Urmare din pag. I)

lectivului respectiv. Dar așa, cind
din veriga fluxului tehnologic lipseș
te o piesă sau un subansamblu, efec
tul efortului organizatoric al unor
cblective este simțitor diminuat, soldindu-se cu dereglări ale ritmului de
producție și cu restante. Este deci
limpede că de promptitudinea și spi
ritul de solicitudine, de seriozitatea
cu care vor acționa in această perioa
dă colectivele din unitățile furnizoare
de materii prime, de piese și subansamble vor depinde, in măsură de
cisivă, și rezultatele de ansamblu
pe care le vom raporta la sfirsitul
acestui an.
Ca o prioritate a priorităților aces
tei perioade se detașează îndeplini
rea ritmică și integrală a planului
de export. Exportul este o proble-

cinema
• Mondo uman o :
SCALA —
9:
10,45; 12,30; 14,15; 16: 18; 20. CULTU
RAL - 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
o Ștefan Luchian :
POPULAR
—
15,30; 17,30; 19.30. DOINA — 16.43; 19.
o Sini timid dar mă tratez : POPU
LAR — 15.30.
• Mateiaș giscarul : DOINA — 9.15;
11.30: 13,15; 15.
• Ultima frontieră a morțli t
BUZESTI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Convoiul : FERENTARI — U,M|
17.30: 19.30.
• învingătorul r VOLGA — 9; 11.18;
13.30: 15,45; 18: 20,15. TOMIS —
9;
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.

mă esențială, fundamentală a dez
voltării generale a tării. Numai prin
realizarea integrală și la timp a pro
ducției destinate exportului se cre
ează resursele valutare necesare
pentru importul unor materii , pri
me, mașini și utilaje d« care are
nevoie economia națională, pentru
achitarea datoriilor externe contrac
tate in anii anteriori. Iată de ca, pc
primul plan al intregii activități din
fiecare intreprindere trebuie să se
situeze realizarea producției pentru
export atit din punct de vedere can
titativ, cit și calitativ. în zilele și
săptâminile următoare trebuie să se
acționeze printr-un exemplar spirit
organizatoric pentru ca in fiecare
intreprindere să se realizeze, pină
la sfirșitul lunii noiembrie, întregul
fond de marfă destinat exportului.
Se vor crea astfel condiții favorabi-

• Pruncul, petrolul șl ardelenii i
FLACARA — lâ,30; 17,30; 19,30.
• O lume fără cer : PROGRESUL —
16; 18: 20.
• Oricum, tata mă va snopi — 9; 11;
13,15. Am fost șaisprezece — 15,45; 18;
20 : TIMPURI NOI.
• Soțul ideal : PATRIA — 9: 11,1»;
13,30: 15,45: 18; ’0.13.
• Înainte de zbor ; CAPITOL — 9;
11,13; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Asociatul : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,13; 20, GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15, FLAMU
RA — 9; 11; 13,15: 13,30; 17,45; 20.
•
Căpitanul
răzbunării :
SALA
MARE A PALATULUI — 17,15; 20.
• întoarcere la dragostea dtntîl 5
VICTORIA — 9; tLl»; 13.30; 15,43; 18;
20.
• Ziua de naștere a unui tinăr var-

le pentru livrarea tuturor produselor
prevăzute ta contracte și achitarea
lor la timp de către partenerii ex
terni, pentru onorarea unor comenzi
suplimentare și pentru asigurarea
unei bune pregătiri a producției
anului viitor.
Tocmai pornind de la importanța
cu totul deosebită pe care o are
exportul pentru economia națională,
in fiecare intreprindere, centrală și
minister, ca și la nivelul organelor

locale de partid trebuie să se urmă
rească zilnic, printr-un control rigu
ros, modul in care se asigură fondul
de marfă destinat exportului — atit
din punct de vedere cantitativ, cit
și calitativ — să se soluționeze cu
maximă operativitate toate proble
mele de care depind realizarea in
cele mai bune condiții a obligațiilor
contractuale față de partenerii ex
terni și îndeplinirea Integrală a pla
nului de export pe acest an.

RASPUNZIND CHEMĂRII PARTIDULUI, A SECRETARULUI SAU GENE
RAL, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,, SA ACȚIONAM IN FIECARE
ÎNTREPRINDERE CU ELAN REVOLUȚIONAR, FERMITATE Șl RĂSPUNDERE
MUNCITOREASCA, CU INIȚIATIVA Șl ÎNALT SPIRIT GOSPODĂRESC PEN
TRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA A PLANULUI PE ACEST PRIM AN AL
CINCINALULUI CALITĂȚII Șl EFICIENȚEI, PENTRU ASIGURAREA PE ACEASTA
BAZĂ A PROGRESULUI NECONTENIT, ECONOMIC Șl SOCIAL, AL PATRIEI
NOASTRE SOCIALISTE I

șovtan t GRIVJTA — »; 11.15; 18,80;
15,45; 18; 20,15.
• Fiul meu — 15,45; 18; 20, Un șerif
extraterestru — 9; 11,15; 13,30 : DA
CIA,
• Treeătoarea : STUDIO — 19;
U;
14: 16; 20. DRUMUL SĂRII — 15,30;
18; 20.
• Probleme personale : STUDIO —
18.
• întimptare nocturnă : LIRA ~ 18;
20.
• Pasărea de foc spațială : LIRA —
15,30, VIITORUL - 14,30.
• Legătura de stage : VIITORUL —
16; 19.
• Aii Baba șl cel 40 de boți — 9,30;
12.30; Fuga de acasă — 15,30; 17,30;
19,30 : COSMOS.
Moscova nu crede tn lacrimi : MOERN — 9; 12; 16; 19.

«

• Iubirea are multe fețe t
BUCU
REȘTI — 9.15: 12,30; 15,45; 19,15, FA
VORIT — 8.45: 11,30; 14.15; 17; 19,45,
PALATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 17,30.
• Ghețuri pe înălțimi i
FESTIVAL
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, ME
LODIA - 9; 11,15; 13,30; 13,45;
18;
20,15.
• Stars CENTRAL — 9: 121 16; 19.
• Yankeu : FEROVIAR - 9; 12; 16;
19, EFORIE — 9; 12; 16; 19, AURORA
— 9; 12; 16; 19.
• 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.
• Războiul stelelor s COTROCENI —
15; 17,30; 20.
• Piedone tn Egipt s PACEA — 15,30;
17,30; 19,30.

la Bosia, Verșeni instalațiile de
muls n-au ajuns.
Pentru a se obține producțiile scon
tate, este necesar ca instalațiile pen
tru alimentarea cu apă din fermele
zootehnice să funcționeze perfect în
acest an au fost introduse si adă
pători cu nivel constant. Totuși, ce
lelalte operațiuni de asigurare a apei
au intirziat. La complexul de creș
tere a vacilor Tibănești, apa curge
„cu țiriita" din cauză că nu s-au fă
cut toate puțurile, prevăzute. $i este
vorba de o unitate cu grajduri mo
deme, unde s-a preconizat ca eva
cuarea dejecțiilor să se facă cu aju
torul unei pelicule cu apă. Ce folos
că . sistemul e modern, dacă nu func
ționează normal, iar curățenia se face
tot cu lopata 1
Odată cu soșirea frigului e nevoie
ca ușile și ferestrele grajdurilor și
saivanelor să fie bine etanseizate.
Cit a fost vara de lungă, asemenea
„amănunte" au scăpat din preocupa
rea consiliilor de conducere din coo
perativele agricole Mogoșești-Siret,
Răchiteni, Scheia, Drăgușenl și altele.
Prin ferestrele și ușile grajdurilor de
vaci de la C.A.P. DTăgușeni suflă
viratul, iar conductele de apă nereoarate si canalele de scurgere înfun
date mențin umiditate excesivă, afectind starea de sănătate a animalelor.
Creșterea unor efective mari de
animale in stabulație impune între
ținerea și repararea operativă a in
stalațiilor și mijloacelor mecanice de
uz zootehnic. Semne că trebuie rezol
vată cu mai multă promptitudine această problemă s-au ivit fa scurtul
răstimp de la sosirea frigului. La
cooperativa agricolă Popricanl, vaci
le au rămas aproape o săptămînă
fără hrană preparată după normele
tehnice din cauza defectării electro
motorului de la instalația de măci
nat nutrețuri. Centrul de reparații
pentru zootehnie din Iași „nu și-a in
trat fo ritm", ni s-a spus. Si astfel,
solicitările cooperatorilor au rămas
fără răspuns. Pină cind 7 Iarna i-a
prins nepregătlți și pe cooperatorii
din Românești, unde o instalație mo
dernă pentru măcinarea furajelor a
rămas in aceeași stare ca și ta cursul
verii, in timp ce cooperatorii cară in
iesle furajele nepreparate.
Aspectele la care ne-am referit pun
în lumină multe rezultate bune, dar
și deficiente ce trebuie grabnic în
lăturate pentru a Se asigura adăpostirea corespunzătoare a întregului
efectiv de animale șl functionarea
normală a utilităților în toate fer
mele zootehnice.

C. RORDEIVNU

•
9;
•
-

Toată lumea • a mea t MUNCA —
12; 15,30; t9, ARTA — 9; 12: 16; 19. .
Numele meu e iubire î CIULEȘTI
8,45; 11.30; 14,45; 17; 19,45.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) ; Ti
nerețea lui Moromete — lâ.
• Opera Romană : Lacul
lebedelor
— 18.
•' Teatrul de operetă : SUvta — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala schitu Măgureanu): Gin-rummy
— 19,30, (sala Grădina Ieoanel) : Cum
se
numeau cei
patru
Beatles —
19,30.

Plenara Consiliului Uniunii Centrale
a Cooperativelor de Consum
Marți a avut loc plenara Consiliu
lui Uniunii Centrale a Cooperativelor
de Consum.
Manifestindu-și via satisfacție și
deplinul acord cu Apelul pentru
dezarmare și pace al F.D.U.S., elabo
rat din inițiativa tovarășului Nicolae
Ceaușescu. participantii au adoptat
un amplu program de participare a
cooperației de consum la manifestă
rile și acțiunile consacrate mobili
zării maselor populare la Înfăptuirea
idealurilor și aspirațiilor supreme ale
omenirii, de a trai in colaborare și
înțelegere, intr-o lume a păcii si pro
gresului. Plenara a exprimat voința
milioanelor de cooperatori de a ac
ționa in spiritul hotărî rii Consiliului
Național al F.D.U.S.. de a-și uni
eforturile cu organizațiile coopera
tiste din țările socialiste, țările in curs
de dezvoltare, din țările capitaliste,
in lupta popoarelor pentru împiedi
carea unui nou război, pentru infăptuirea de măsuri concrete in vederea
dezarmării. In primul rind a dezar
mării nucleare, pentru asigurarea
securității și păcii De planeta noastră.
în continuare. Consiliul CENTROCOOP a adoptat hotărirea de a convo
ca, pentru data de 21 ianuarie 1982, cel
de-al VII-lea Congres al cooperației
de consum. A fost examinat proiec
tul Tezelor Consiliului Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Qonșurn
pentru cel de-al VII-lea Congres și
propunerile cu privire la modificarea
șt completarea statutului organiza
țiilor cooperației de consum. Plenara
a analizat modul de realizare a sar
cinilor economice și a stabilit măsuri
in vederea înfăptuirii in cit mai bune
condiții a sarcinilor de plan ne acest
an, precum și pentru crearea con
dițiilor necesare îndeplinirii indica
torilor de plan atribuiri cooperației de
consum pe anul 1982. Consiliul a
aprobat programul de dezvoltare a
industriei mici, precum și programulcadru privind măsurile pentru imbunătătirea activității de pregătire a ca
drelor din cooperația de consum ta
perioada 1981—1985.
La Încheierea lucrărilor. într-o at
mosferă entuziastă, participantii au
adoptat textul unei telegrame adresa
te C.C. al F.C.R., tovarășului Nicolae
Ceaușescu, in care se spune, printre
altele :
Eveniment de o deosebită impor
tantă in viața cooperatorilor, a tu
turor oamenilor muncii din coopera
ția de consum, congresul va face
bilanțul realizărilor obținute in anii
care au trecut de la congresul prece
dent și. totodată, va stabili programe
de activitate și măsuri concrete pen
tru traducerea in viată a sarcinilor
izvoci te din documentele celui de-al
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, din directivele și orien

tările stabilite pentru activitatea coo
perației de consum de către condu
cerea partidului, de dumneavoastră
personal, stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu.
Dînd o înaltă apreciere politicii In
terne și externe a partidului nostru
comunist. . contribuției determinante
și rolului hotăritor pe care dumnea
voastră îl aveți in elaborarea și în
făptuirea ta viață a acesteia, Consi
liul de conducere exprimă si cu acest
prilej hotărirea fermă a celor peste
8 milioane de cooperatori, români,
maghiari, gerfaani și de alte naționa
lități. de a munci neobosit, cu toată
ardoarea și priceperea pentru înfăp
tuirea acestei politici, pentru a con
tribui. împreună cu Întregul popor, la
traducereajn viată a mărețului Pro
gram de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate șt înaintare a
României spre comunism. Organiza
țiile cooperației de consum iși vor
intensifica activitatea de contractări
și achiziții de produse agricole, da
stimulare , a dezvoltării producției animale și vegetale in gospodăriile
populației de la sate și orașe, partiefpind activ la realizarea autoaprovizionării județelor, orașelor, comunelor
și satelor, vor diversifica prestările de
servicii către populație și, in același
timp, vor dezvolta mica industrie,
vor perfecționa și asigura in cele
mai bune condiții aprovizionarea cu
mărfuri a populației din mediul ru
ral, vor dezvolta activitatea de ex
port. Va spori preocuparea organelor
de conducere și a tuturor organiza
țiilor pentru lărgirea și adincirea de
mocrației cooperatiste, pentru crește
rea contribuției membrilor coopera
tori in calitatea lor de proprietari,
producători și beneficiari, la luarea
tuturor deciziilor privind dezvoltarea
activității, punerea ta valoare a ma
rilor posibilități și rezerve pe care
le au organizațiile cooperației de
consum.
Consiliul de conducere al Uniuni!
Centrale a Cooperativelor de Con
sum dă și cu acest prilej cea mai
inaltă apreciere Apelului pentru de
zarmare și pace al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste elaborat
din inițiativa dumneavoastră, care
confirmă incă o dată principialitatea
și consecvența cu care partidul și
statul nostru apără viața, liniștea și
pacea popoarelor. Organizațiile coo
perației de consum, toți membrii ei,
fără deosebire de naționalitate, vor
participa activ, impreună cu Întregul
nostru popor, la marile acțiuni ce se
organizează, vor face totul pentru ca
rațiunea, pacea și securitatea, viața
și civilizația, bunăstarea și fericirea
oamenilor să triumfe pe planeta
noastră.
(Agerpres)

MĂSURI SEVERE ÎMPOTRIVA CELOR CE DISTRUG RECOLTA
Din controalele efectuate de orga
nele de resort s-a constatat că —
procedindu-se in totală, contradicție
cu obligația ce revine tuturor lucră
torilor din agricultură de a stringe si
gospodări cu cea mai mare grijă
producția agricolă — in ziliele de 28
octombrie si 4 noiembrie, in Insula
Mare a Brăilei. Complexul I.A.S.
Filipoiu, ferma Corotișca. s-au in
cendiat cocenii de porumb'de pe 170
hectare; După recoltarea mecanică
a porumbului, plantele au fost
strinse manual, numai de oe 36,9 hec
tare. Prin Incendiere, s-au distrus
resturile vegetale de pe intreaga su
prafață. iar știuletii rămași in urma
combinei pe 133,1 hectare au fost de
gradați prin ardere.
Din cercetările efectuate de orga
nele de miliție și procuratură a re
zultat că incendiul a fost provocat
de inginerul Ion Novac, șeful fermei,
impreună cu Emil Frunză și Ștefan
Mocariu.
Față de gravitatea faptelor comise.

s-a luat măsura reținerii si cercetării
acestora in vederea trimiterii lor fo
judecată.
Situații asemănătoare ș-au mal
constatat la I.A.S. Stăncuta. județul
Brăila, si la I.A.S. Luciu-Giurgeni,
județul Ialomița, unde au fost arse
paiele de orez de pe o suprafață de
peste 3 500 hectare. , precum și la
complexul I.A.S. Lungulețu — jude
țul Brăila.
Organele de miliție și procuratură
întreprind cercetări pentru stabilirea
persoanelor vinovate șt tragerea lor
la răspundere, potrivit legii.
Consiliile populare si. conducerile
unităților agricole din aceste locali
tăți — cărora le revin răspunderi
pentru neregulile săvirsite — trebuie
să tragă de urgentă concluziile nece
sare, luind măsuri corespunzătoare
pentru prevenirea si combaterea
unor asemenea fapte, astfel tacit
toate produsele agricole să fie .in
tegral recoltate si cit mai bine gos
podărite.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL : Azi, la Berna, Elveția — România
Astă-seară, cu începere de la oră
21 (ora Bucureștiului). pe stadionul
„Wankdorf" din Berna, în prelimina
riile campionatului mondial de fotbal
(grupa a 4-a europeană), se vor intilni selecționatele Elveției si Româ
niei. Echipa noastră va juca probabil
în următoarea alcătuire : Ducadam
— Rednic. Ștefănescu, Iorgulescu,
Stănescu — Țicleanu. Augustin. Klein,
Bălăci — Gabor, Sandu Mircea For
mația elvețiană va alinia același „11“
care a evoluat și la București. Parti
da va fi condusă de arbitrul portu
ghez Cesare Correia.
înaintea acestui joc, clasamentul

grupei respective se prezintă astfel:
1. Ungaria — 10 puncte ; 2. Anglia —
7. puncte (12—8) ; 3. România — 7
puncte (5—5) ; 4. Elveția — 6 puncte;
5. Norvegia — 6 puncte.
f
Ultimul meci al grupei va ivâ loc
la 18 noiembrie la Londra intre echi
pele Angliei și Ungariei.
★

La Wittingen s-a disputat aseară
întîlnirea de fotbal dintre selecțio
natele României si Elveției, contind
pentru preliminariile campionatului
european de tineret. Fotbaliștii elve
țieni au obtinut victoria cu scorul
de 3—0 (1—0).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Astăzi, de Ia ora 18. in sala spor
turilor de la Floreasca. in meci retur
contind pentru competiția feminină
de baschet „Cupa Liliana Ronchetti",
echipa Voința va intilni formația
Maccabi Ramat. După cum se știe,
fa primul joc, baschetbalistele român
ce au repurtat victoria cu scorul de
75—66.

Joi. tot în sala sporturilor de la
Floreasca., in „Cupa campionilor eu
ropeni" la baschet masculin, echipa
Steaua va intilni formația Maccabi
Tel Aviv. deținătoarea trofeului.
Partida este programată să inceapă
la ora 18. ta Cluj-Napoca, in aceeași
zi. formația feminină Universitatea,
dtn localitate, va juca in comnania
echipei londoneze Southgate Tech
nical College, intr-o partidă care con
tează, de asemenea, pentru „C.C.E.".
• La Tokio a început tradiționala
competiție internațională de tenis ne
echipe, dotată cu „Cupa federației".
Echipa României, alcătuită din Vir
ginia Ruzici, Lucia Romanov si Flo
rența Mihai, a debutat cu o victorie,
întrecind cu 3—0 selecționata Unga

• Teatrul Mie : Pluralul englezesc —
19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe auto
stradă — 20.
• Teatrul de comedie : Turnul de fil
deș — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru):
Karamaaovii — 18,30, (sala
Studio):
Omul care face minuni — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic) :
Anunț Ia mica publicitate — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase"
(sala savoy) : Veselie la Tănase —
19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română” :
La fintlna dorului — 19.
• Teatrul „Țăndărică" : Legenda etntărețulul — 17.
• Circul București s Musc-baU la eire
- 19.30.

riei. în primul ioc. Luda Romanov a
invins-o pe Andrea Tomosvari. care
in setul secund s-a accidentat si a
abandonat, iar Virginia Ruzici a în
trecut-o cu 6—1, 6—0 pe Eva Rozsavolgy. în proba de dublu, perechea
Ruzici. Florența Mihai a dispus cu
0—6. 6—1. 6—0 de Bartos, Rozsavolgy. Celelalte rezultate înregistra
te : Australia — Filipine 3—0 ; Bra
zilia — Irlanda 3—0 : Olanda — Hong
Kong 2—I : Marea Brttanie — Belgia
3—0 : Italia — Iugoslavia 2—1 ;
S.U.A. — Coreea de Sud 3—0 ; R.F.
Germania — Japonia 3—0.
• După disputarea a 14 partide, tn
meciul pentru titlul mondial de șah
care se desfășoară Ia Merano (Italia)
intre marii maeștri Anatoli Karpov
si Viktor Korctaoi. scorul este favo
rabil cu 5—2 puncte campionului
mondial A. Karpov.
întreruptă la mutarea a 46-a cu avantaj material pentru Karpov, parti
da a 14-a nu a mai fost continuată.
V. Korcinoi cedind fără a mai relua
jOCuL

expoziții
• Galeria Orizont : Tltlna Comșa. ta
piserie; (atelier 35) : Virgil Ficiu, pic
tură.
• Galeriile „Căminul arte!" (parter):
Ion Scărlătescu, pictură; (etai) Laazlo Lugosi, sculptură. Edit Lugosi, ta
piserie.
• Galeria Slmeza : Iorgos Illopolos,
sculptură-desen.
• Galeria „Hanul cu tei" (sala Cena
clu) ; Sabin Mihai, pictură.
• Galeria Galateea ; ion Olaru, sce
nografie.
• Galeria Eforie : Marcel Bejgu, pic
tură.
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SERGHEI KRAIGHER, PREȘEDINTELE PREZIDIULUI R. S. F. IUGOSLAVIA

DECLARAȚIE COMUNĂ ROMÂNO-IUGOSLAVĂ
(Urmare din pag. I)

modalități de decontare reciprocă a schimburilor
economice, adecvate condițiilor actuale.
S-a constatat cu satisfacție că s-au creat toate
condițiile pentru inceperea activității societății
mixte pentru colaborare și comerț care să con
tribuie la promovarea cooperării in ansamblu.
In legătură cu aceasta, părțile și-au reafirmat
interesul pentru introducerea unor forme orga
nizatorice corespunzătoare, cum sint societățile
mixte pentru promovarea și intensificarea co
laborării economice reciproce și crearea unor
organizații mixte pentru acțiuni in terte țări,
potrivit intereselor organizațiilor economice din
cele două țări.
Părțile și-au reafirmat interesul pentru dez
voltarea colaborării economice in zona de fron
tieră și au indicat că in acest scop este necesar
ca organele competente din cele două țări să
examineze și să adopte noi măsuri pentru sti
mularea și facilitarea acestei colaborări.
Ambele părți sint de acord să intensifice efor
turile pentru folosirea intr-o măsură mai mare
a avantajelor pe care le oferă existenta unor
căi de transport diversificate intre cele două
țări, pentru facilitarea și stimularea schimburi
lor comerciale reciproce si tranzitul de mărfuri
și au indicat ca organele competente să acțio
neze pentru îmbunătățirea colaborării in dome
niul transporturilor feroviare, rutiere, maritime
și fluviale, tinind seama de potențialul însemnat
pe care îl oferă Dunărea în această privință.
S-a subliniat însemnătatea lărgirii in conti
nuare a legăturilor bilaterale in domeniile știin
ței. culturii, inv'ătămintului. mijloacelor de in
formare, turismului, sportului, ceea ce are un rol
insemnat in intărirea prieteniei româno-iugoslave, pentru mai buna cunoaștere reciprocă
a realizărilor celor două (Ari. a valorilor lor ma
teriale și spirituale.
Confirmind poziția în legătură cu naționalită
țile. exprimată in Declarațiile comune românoiugoslave din 4 noiembrie 1979. de la București,
și din 24 octombrie 1980, de la Belgrad, cele
două părți au subliniat și cu această ocazie în
semnătatea pe care o acordă dezvoltării multi
laterale a naționalității române in R. S. F. Iu
goslavia și a naționalităților sirbă și croată in
Republica Socialistă România și rolului pozitiv
al acestora în apropierea și dezvoltarea in con
tinuare a raporturilor de bună vecinătate și a
colaborării prietenești dintre cele două țări.
Președintele Republicii Socialiste România și
președintele Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia au relevat și cu acest prilej
că dezvoltarea multilaterală a colaborării
româno-iugoslave, nivelul superior de încredere
și înțelegere reciprocă realizat între cele două
țări sint rodul aplicării consecvente, în relațiile
reciproce, a principiilor independentei și suvera
nității naționale, integrității teritoriale, egalității
in drepturi, respectului mutual și avantajului
reciproc, neamestecului în treburile interne.
Cele două părți și-au exprimat hotărîrea de a
acționa și în viitor pentru dezvoltarea, pe baza
acestor principii, a raporturilor româno-iu
goslave, cu convingerea că aceasta corespunde
intereselor fundamentale ale popoarelor celor
două țări socialiste vecine, ale păcii, stabilității
și securității, colaborării internaționale pe bază
de egalitate și progresului in Balcani. Europa și
in întreaga lume.

II
In cadrul examinării problemelor actuale ale
situației internaționale, s-a constatat identitatea
sau apropierea punctelor de vedere ale celor
două părți. S-a subliniat justețea și actualitatea
aprecierilor și pozițiilor formulate in Declarația
comună româno-iugoslavă. adoptată în octom
brie 1980, și a fost confirmată din nou hotărîrea
României și Iugoslaviei de a întări conlucrarea
lor pe plan international, pentru solutionarea,
în interesul păcii și securității tuturor statelor
și popoarelor, a problemelor complexe cu care
este confruntată omenirea.
Președintele Republicii Socialiste România și
președintele Prezidiului Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia au exprimat îngrijorarea
in legătură cu deteriorarea situației internațio
nale, ca urmare a nesolutionării problemelor
existente și apariției unor noi focare de criză
și conflicte armate în diferite părți ale lumii, a
politicii de forță și dominație, a recurgerii, tot
mai frecvente, la intervenții și amestec în tre
burile interne ale altor state, a tendințelor de
împărțire a lumii in sfere de influentă, a inten
sificării și extinderii cursei tot mai periculoase
a înarmărilor, a lipsei de progrese în solutio
narea problemelor acute ale țărilor în curs de
dezvoltare și a adincirii crizei economice mon
diale. Toate acestea periclitează grav indepen
denta și libertatea popoarelor, pacea și secu
ritatea în lume.
Ei au subliniat, totodată, că cea mai mare
parte a omenirii, forțele care se pronunță Pen
tru libertatea, independenta și progresul țărilor
și popoarelor se împotrivesc tot mai hotărît ș>
energic politicii de forță, cursei inarmărilor și
creșterii încordării internaționale.
Cele două părți au evidențiat că sint necesare,
mai mult ca oricind, eforturile întregii comuni
tăți internaționale pentru eliminarea din rela
țiile internaționale a politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste de forță, intervenție și
hegemonie și a oricăror forme de dominație și
asuprire. Ele s-au pronunțat pentru reluarea po
liticii de destindere, ca proces universal, bazat
pe respectarea independentei, suveranității și in
tereselor tuturor statelor, a dreptului fiecărui
popor de a-și hotări de sine stătător calea dez
voltării economico-sociale, fără nici un amestec
din afară, si participarea oe bază de egalitate
a tuturor țărilor Ia solutionarea problemelor in
ternaționale.
Președintele Republicii Socialiste România Și
președintele Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia au constatat că cursa înar
mărilor, îndeosebi a inarmărilor nucleare, ca Și
crearea altor tipuri de arme de distrugere in
masă, capătă proporții uriașe și reprezintă un
mare pericol pentru pacea, securitatea și inde
pendenta țărilor șl popoarelor și constituie un
factor de menținere permanentă a crizelor des
chise și conflictelor armate in diferite regiuni
ale lumii.
Cele două părți au exprimat îhgrijorarea de
osebită in legătură cu prezenta și continuarea
acumulării, extinderii și dezvoltării în Europa
a armelor racheto-nucleare și a altor arme de
distrugere in masă, precum și în legătură cu

concentrarea fără precedent de armamente con
ventionale și efective militare pe pămintul eu
ropean. Toate acestea agravează pericolul de
război și de distrugere a întregului continent
european.
Apreciind pozitiv Înțelegerea privind inceperea
apropiatelor negocieri sovieto-americane, ele
consideră că aceste negocieri trebuie să asigure
încetarea amplasării de noi rachete nucleare în
Europa și reducerea celor existente, ceea ce tre
buie să ducă la eliminarea întregului arsenal
nuclear de pe continentul european, la începerea
unui proces de dezarmare reală în care sint vi
tal interesate toate țările lumii.
Ambele părți au subliniat importanța deose
bită pe care o acordă aplicării consecvente și in
tegrale a tuturor prevederilor Actului final al
Conferinței pentru securitate și cooperare în Eu
ropa. Ele au evidențiat necesitatea încheierii cu
succes a reuniunii de Ia Madrid, care trebuie
să dea un puternic impuls aplicării prevederilor
Actului final de Ia Helsinki, să reafirme obliga
ția tuturor statelor participante de a respecta,
atît in raporturile lor reciproce, cit și in rela
țiile cu alte state, principiile incluse in acest
document, să convină noi măsuri pentru dez
voltarea colaborării in toate domeniile intre sta
tele participante și să asigure continuarea pro
cesului multilateral început la Helsinki, stabi
lind data și locul următoarei reuniuni a repre
zentanților țărilor semnatare ale Actului final.
S-a subliniat importanța securității in Mediterana, care este inseparabilă de securitatea Europei.
Părțile au subliniat că adoptarea, Ia reuniunea
de la Madrid, a hotărîrii de convocare a Con
ferinței privind măsurile de întărire a încrede
rii și dezarmare in Europa, ca parte componentă
a procesului C.S.C.E., are o importanță primor
dială.
România și Iugoslavia consideră că pentru în
cheierea cu succes a Reuniunii de Ia Madrid,
care este in interesul tuturor țărilor din Europa
și al păcii in lume, este necesară voința politică
a tuturor țărilor participante. Ele au subliniat
în special marea răspundere a tuturor țărilor
participante la Reuniunea de la Madrid pentru
a nu se pune sub semnul întrebării rezultatele
eforturilor de pînă acum ale statelor partici
pante și pentru ca reuniunea să se încheie cu
succes.
Cele două părți au reafirmat, și cu acest pri
lej, hotărirea de a contribui activ la dezvoltarea
colaborării bilaterale și multilaterale dintre ță
rile balcanice în toate domeniile de interes re
ciproc, pe baza respectării principiilor indepen
denței, suveranității, egalității în drepturi, inte
grității teritoriale și inviolabilității frontierelor,
neamestecului în treburile interne, ceea ce con
tribuie la intărirea bunei vecinătăți, a păcii și
securității în Balcani și în Europa. Ele vor ac
ționa in continuare pentru promovarea colabo
rării multilaterale în diferite domenii de interes
reciproc, cum sint cel economic, tehnico-științil’ic,
cultural, al invățămintului, turismului și alteie,
ceea ce corespunde prevederilor Actului final de
la Helsinki. In acest context, partea iugoslavă
a exprimat sprijinul său pentru propunerea
României de a se organiza, în 1982, la București,
o reuniune de experți privind colaborarea mul
tilaterală in Balcani în domeniul energiei și ma
teriilor prime.
In cadrul luptei generale pentru destindere
universală și securitate in lume, România și Iu
goslavia s-au pronunțat pentru crearea și extin
derea unor zone ale păcii și colaborării, lipsite
de arme nucleare, și care să nu fie amenințate
cu folosirea armelor nucleare sau cu orice altă
formă de folosire a forței. România și Iugoslavia
se pronunță pentru crearea unor astfel de zone
în Balcani, Marea Mediterană, în alte părți ale
Europei și in întreaga Europă.
Președintele Republicii Socialiste România și
președintele Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia au constatat că, în ciuda
eforturilor de pînă acum și a năzuințelor opiniei
publice mondiale în favoarea dezarmării, situa
ția desfășurării și rezultatele negocierilor de pînă
acum asupra dezarmării sint complet nesațisfăcătoare. Subliniind necesitatea trecerii neîntîrziate la măsuri concrete de dezarmare, atit nu
cleară cit si clasică, ele și-au reafirmat poziția
privind necesitatea interzicerii folosirii armei nu
cleare și a oricăror altor arme de distrugere in
masă, opririi producției si lichidării stocurilor de
astfel de arme, precum si în legătură cu măsu
rile parțiale de dezarmare, cum sint lichidarea
bazelor militare străine, retragerea tuturor trupe
lor și armamentelor în cadrul granițelor națio
nale, lichidarea blocurilor militare, înghețarea și
reducerea cheltuielilor militare, a forțelor ar
mate și armamentelor, începind cu țările cele
mai puternic înarmate.
Părțile au subliniat în mod deosebit marea
importanță a convocării celei de-a Il-a sesiuni
speciale a Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării. în iunie 1982. și necesitatea
pregătirii temeinice a acestei sesiuni. Ele aș
teaptă .ca sesiunea să adopte hotărîri concrete
care să reprezinte un progres în inaugurarea
procesului dezarmării efective. România și Iugo
slavia își exprimă hotărirea de a conlucra îm
preună cu celelalte țări si să contribuie activ
la pregătirea și desfășurarea cu succes a sesiunii
speciale.
Președintele Nicolae Ceausescu si președintele
Prezidiului Serghei Kraigher au acordat o
atenție deosebită situației economice grele_ din
lume și problemelor tot mai acute ale depășirii
și lichidării subdezvoltării si instaurării unei noi
ordini economice internaționale. Ei au subliniat
că problemele păcii și securității mondiale sint
strins legate de problemele dezvoltării și dezar
mării si că actuala criză economică mondială afectează grav toate țările. îndeosebi țările in curs
de dezvoltare Si reprezintă o sursă continuă de
instabilitate generală.
S-a evidențiat că sistemul actual de relații
economice internaționale este împovărat de po
litica și practica neocolonialistă. monopolistă și
protecționistă. ceea ce se manifestă in special
în politica dobînzilor mari si a prețurilor pe
piața mondială, in menținerea unor variate for
me de exploatare și dependență, îndeosebi a ță
rilor în curs de dezvoltare si duce la adincirea
continuă a decalajelor dintre țările dezvoltate și
cele in curs de dezvoltare.
Complexitatea problemelor economice, carac
terul global și interdependența lor impun înce
perea neintirziată, în cadrul O.N.U., cu partici
parea tuturor țărilor, a negocierilor economice
globale, pentru care se pronunță și acționează
cu hotărire cele două țări.

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I)

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Serghei Kraigher au trecut in revistă
garda de onoare.
Președintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia și-a luat rămas bun de la
persoanele oficiale române venite să-1
salute pe aeroport.
Erau prezenti tovarășii Iosif Banc,
Cornel Burtică, Virgil Cazacu. Nicolae
Constantin, Gheorghe Pană. Ion Pățan, Gheorghe Radulescu. Stefan An
drei. Ion Ionită, Constantin Olteanu,
precum și membri ai C.C. al P.C.R.
și ai guvernului, generali, alte per
soane oficiale.
Erau de fată Nicolae Mihai, amba
sadorul României la Belgrad, și Trifun
Nikolici. ambasadorul Iugoslaviei la
București, precum și membri ai am
basadei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a
luat un călduros rămas bun de la
tovarășii Iosip Vrhovet. secretar fe
deral pentru afacerile externe. Me
tod Rotar, secretar federal pentru co
merțul exterior. Aleksandar Sokorat,
șeful cabinetului președintelui Prezi
diului R.S.F.I., Sava Obradovici.
adjunct al secretarului federal pen
tru afacerile externe, de la celelalte
persoane oficiale iugoslave.
Un grup de pionieri au oferit to
varășilor Nicolae Ceaușescu și
Serghei Kraigher buchete de flori.
La scara avionului, cel doi pre
ședinți si-au strins miinile cu căl
dură. s-au îmbrățișat.
La ora 17,10, aeronava prezidențială
a decolat, îndreptindu-se spre Bel
grad.

Părțile au subliniat gradul sporit de răspun
dere a tuturor țărilor, îndeosebi a celor dezvol
tate, pentru găsirea de soluții la problemele so
ciale și economice deosebit de grave acumulate
în lume. Ele au reafirmat atașamentul lor deplin
față de principiile colaborării pe bază de ega
litate între țări suverane și au exprimat spriji
nul fată de eforturile țărilor în curs de dezvol
tare pentru intărirea solidarității lor și a cola
borării economice reciproce, ceea ce contribuie
la soluționarea numeroaselor probleme ale dez
voltării acestor țări și la lupta lor pentru edi
ficarea unei noi ordini economice internaționale.
Cele două țări se pronunță pentru punerea in
aplicare a prevederilor noii strategii inter
naționale de dezvoltare din cadrul celui de-al
treilea deceniu al dezvoltării adoptat de Adu
narea Generală a O.N.U.
Ele au subliniat, de asemenea, necesitatea oa
mijloacele ce vor fi eliberate în procesul de
dezarmare să fie folosite pentru soluționarea
problemelor economice, în primul rind ale ță
rilor in curs de dezvoltare.
Republica Socialistă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia subliniază din
nou că toate problemele internaționale și con
flictele trebuie soluționate exclusiv pe cale
pașnică, prin negocieri, pe baza principiilor
Cartei O.N.U.. a dreptului fiecărui popor de
a-șî hotărî singur soarta, fără nici un amestec
din afară. In acest sens, ele au relevat în mod
deosebit pericolul pe care îl reprezintă pentru
Pacea și securitatea lumii menținerea și adinci
rea unor astfel de crize, cum sint cele din sudul
Africii, Orientul Apropiat și Mijlociu, Asia de
sud-esi și de sud-vest, regiunea Caraibilor și
necesitatea intensificării . eforturilor pentru so
luționarea politică grabnică a acestor crize. Ele
se pronunță cu hotărire pentru eliminarea cu
desăvîrșire a folosirii forței și a amenințării cu
forța din relațiile internaționale.
Expriniînd îngrijorarea în legătură cu men
ținerea crizei în Orientul Mijlociu, cele două
părți au subliniat din nou necesitatea sporirii
eforturilor pentru realizarea unei reglementări
politice globale, care presupune retragerea
Israelului din toate teritoriile arabe ocupate in
1967, inclusiv partea arabă a Ierusalimului, re
cunoașterea drepturilor poporului palestinian la
autodeterminare și crearea unui stat suveran
propriu, precum și a dreptului la securitate, in
tegritate teritorială si dezvoltare independentă
a tuturor țărilor și popoarelor din regiune. Ele
au subliniat că problema palestiniană este pro
blema cheie a crizei din Orientul Mijlociu și că
Organizația de Eliberare a Palestinei, ca unic
reprezentant legitim al poporului palestinian,
trebuie să participe, pe bază de egalitate, in
toate fazele soluționării ei.
Cele două părți au reafirmat poziția cu pri
vire la soluționarea problemei cipriote, pe cale
politică, prin negocieri intre cele două comu
nități, care să asigure independența, suverani
tatea, integritatea teritorială, unitatea și neali
nierea Republicii Cipru, colaborarea si convie
țuirea pașnică a celor două comunități cipriote.
România și Iugoslavia și-au exprimat solida
ritatea cu lupta justă a poporului coreean pen
tru înfăptuirea idealului său național — unifi
carea independentă, pașnică, democratică a ță
rii, de către coreenii înșiși, pe baza propunerilor
constructive ale R.P.D. Coreene, pentru retrage
rea trupelor străine din peninsulă, ceea ce este
in interesul natiunji coreene, al păcii și sta
bilității in Asia și in lume.
Ambele părți și-au reafirmat sprijinul lor
fată de lupta pentru lichidarea colonialismului,
neocolonialismului șl apartheidului si au atras
atenfia asupra pericolului pe care îl reprezintă,
pentru pacea lumii, politica agresivă a regimu
lui rasist din Africa de Sud. îndreptată împo
triva independentei și integrității teritoriale a
Republicii Populare Angola și a altor tărl
africane independente. Ele și-au exprimat spri
jinul deplin fată de lupta de eliberare a po
porului din Namibia, în frunte cu S.W.A.P.O.,
singurul său reprezentant autentic. Cele două
țări au subliniat răspunderea comunității inter
naționale, îndeosebi a O.N.U., față de Namibia
și au cerut retragerea totală a Africii de Sud,
oare ocupă ilegal acest teritoriu ce se află sub
răspunderea internațională a O.N.U., si acorda
rea neintirziată a independentei acestei țări, in
conformitate cu Rezoluția nr. 435 a Consiliului
de Securitate.
Cele două părți au evidențiat rolul insemnat
al politicii de nealiniere ca factor independent,
in afara blocurilor, al relațiilor internaționale,
în promovarea si întărirea păcii, independentei,
egalității, colaborării pe bază de egalitate și
progresului, în democratizarea relațiilor dintre
state si edificarea unui nou sistem de relații
politice si economice internaționale. Ambele
părți au convenit să întărească colaborarea re
ciprocă în cadrul O.N.U al „Grupului celor 77“
și al altor organizații internaționale, pentru a-și
aduce în continuare întreaga contribuție la gă
sirea de soluții juste si durabile pentru proble
mele cu care se confruntă omenirea.
România si Iugoslavia consideră că O.N.U.
este forumul cel mai adecvat pentru examinarea
si solutionarea tuturor problemelor internațio
nale. Ele s-au pronunțat sî cu acest prilej pen
tru creșterea rolului organizației mondiale în
intărirea păcii, securității si colaborării interna
ționale pe bază de egalitate si au subliniat ne
cesitatea democratizării sale in continuare si a
sporirii eficacității funcționării organelor ei. pre
cum si adaptării organizației si Cartei la reali
tățile sî cerințele vieții internaționale contem
porane.
Președintele Republicii Socialiste România și
președintele Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia au exprimat deplina satis
facție pentru convorbirile avute si rezultatele
vizitei, apreciind că ele reprezintă o manifesta
re puternică a prieteniei si solidarității românoiugoslave. ceea ce va da un nou impuls lărgirii
si întăririi colaborării multilaterale dintre cele
două țări socialiste vecine, in interesul popoa
relor României si Iugoslaviei, al păcii, progre
sului. socialismului si colaborării internaționale
pe bază de egalitate.
Tovarășul Serghei Kraigher. președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste Federative Iugosla
via. a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România, in
vitația de a face o vizită oficială de prietenie
in Iugoslavia. Invitația a fost acceptată cu
plăcere.
București, 10 noiembrie 1981.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Părăsind frumoasa dumneavoastră tară, permiteți-mi să vă mulțumesc,
încă o dată. în modul cel mai călduros, pentru ospitalitatea cordială pe care
mi-ati acordat-o mie și colaboratorilor mei în timpul vizitei la București.
Sînt convins că convorbirile pe care le-am avut. în spiritul prieteniei tra
diționale si al înțelegerii reciproce, vor contribui la promovarea în continuare
a colaborării multilaterale dintre țările noastre socialiste vecine.

SERGHEI KRAIGHER
Președintele Prezidiului
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

In timpul dejunului

La convorbirile oficiale

încheierea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

popoarelor din această zonă geogra
fică si de ne întregul glob.
Pornindu-se de la aceste realități,
s-a considerat că trebuie făcut totul
pentru ca reuniunea de la Madrid
să se încheie cu rezultate cît măi
bune, să ducă la convocarea unei
conferințe consacrate încrederii si
dezarmării in Europa, să asigure con
tinuitatea procesului de edificare a
securității si colaborării ne continent
început la Helsinki. A fost eviden
țiată necesitatea de a se acționa in
mod ferm nentru onrirea amnlasării
de noi rachete, pentru retragerea și
reducerea rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune, ca un nrim nas spre
înlăturarea lor deplină. împotriva
producerii bombei cu neutroni, care
este destinată. în primul rînd. tot
Europei. S-a subliniat că numai prin
lichidarea arsenalului atomic din
Europa se pot asigura liniștea, pacea
si viata popoarelor de ne continent,
precum si securitatea întregii lumi.
De comun acord, s-a apreciat că
problema cea mai stringentă a zilelor
noastre o constituie onrirea cursei
inarmărilor, trecerea la măsuri efec
tive de dezarmare. în primul rînd de
dezarmare nucleară, ca element fun
damental nentru eliminarea princi
palelor surse de confruntare si a pe
ricolului de război, pentru eliberarea
popoarelor de povara cheltuielilor
militare, nentru îmbunătățirea cli
matului politic mondial, pentru ac
celerarea dezvoltării economico-so
ciale și ridicarea bunăstării tuturor
națiunilor.

Președinții Nicolae Ceaușescu și
Serghei Kraigher au relevat câ
România și Iugoslavia — ca state
balcanice — sînt profund interesate
să conlucreze activ pentru ca în Bal
cani să fie instaurat un climat de
încredere si pace, să se dezvolte o
largă colaborare bi și multilaterală,
pentru transformarea Acestei regiuni
ihtr-o zonă a bunei vecinătăți si coo
perării pașnice, ceea ce ar avea o
influentă pozitivă asupra climatului
politic din Europa si din întreaga
lume.
Reliefîndu-se.. implicațiile profund
negative ale accentuării decalajelor
dintre țările bogate si țările sărace,
agravate de criza energetică si criza
economică mondială, de politica do
bînzilor foarte mari, s-a subliniat că
un obiectiv primordial il reprezintă
lichidarea subdezvoltării si instaura
rea unei noi ordini economice in
ternaționale. care să favorizeze pro
gresul mai rapid al tuturor țărilor,
îndeosebi al țărilor rămase în urmă,
să înlesnească accesul larg al națiu
nilor la cuceririle stiintei si tehnicii
moderne, să asigure stabilitatea eco
nomică mondială.
De ambele părți s-a considerat că
soluționarea justă si durabilă a pro
blemelor complexe ce confruntă
omenirea impune participarea activă,
în deplină egalitate, a tuturor state
lor. fără deosebire, de mărime sau
orînduire socială, un rol deosebit
revenind tarilor mici și mijlocii, ta
rilor in curs de dezvoltare, nealinia
te. care constituie, marea majoritate
a lumii si sint nemijlocit interesate
intr-o politică de independentă și
pace.

In încheierea convorbirilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu șl Serghei
Kraigher și-au exprimat profunda
satisfacție fată de oaracterul fruc
tuos al dialogului purtat, in aceste
ziie. la București. într-o atmosferă de
caldă prietenie, înțelegere si stimă
reciprocă. A fost afirmată convin
gerea că prin transpunerea în viată
a înțelegerilor si măsurilor conve
nite se va realiza o colaborare tot
mai strînsă. tot mai rodnică. între
România si Iugoslavia, pe olan po
litic. economic, tehnico-stiintific. cul
tural si in alte domenii, se va ex
tinde cooperarea in producție si se
vor intensifica schimburile comercia
le, se va întări și mai mult prietenia
tradițională intre poporul român si
popoarele iugoslave, corespunzător
dorinței și aspirațiilor lor.
In același timp, s-a manifestat în
crederea că, in spiritul celor • discu
tate, România și Iugoslavia Vor con
lucra tot mai activ pe arena mon
dială, aducindu-și, prin eforturi co
mune, contribuția la determinarea
unui curs nou in viața internațională,
la promovarea politicii de destindere
și colaborare, la înfăptuirea năzuin
țelor de libertate, independentă și
progres ale popoarelor, la triumful
idealurilor socialismului și păcii în
lume.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Serghei Kraigher au stabilit să con
tinue dialogul româno-iugoslav la
nivel inalt, subliniind rolul său
determinant in dezvoltarea colaboră
rii dintre România și Iugoslavia, un
exemplu de conlucrare între două țări
socialiste vecine, precum și importan
ta lui pentru cauza păcii, securității
și cooperării în Europa și in lume.

La întreprinderea de calculatoare din Capitală
După încheierea celei de-a doua
runde de convorbiri româno-iugosla
ve la nivel înalt, tovarășul Serghei
Kraigher. președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, împreună cu persoane oficiale
iugoslave care-1 însoțesc in tara
noastră, a vizitat întreprinderea de
calculatoare din Capitală.
înaltul oaspete a fost insotit de
tovarășul Nicolae Constantin, viceprim-ministru al guvernului, de alte
persoane oficiale române.
Vizitarea acestei unităti a oferit
înaltilor oaspeți posibilitatea de a
cunoaște în mod nemijlocit nivelul
de dezvoltare a acestei ramuri a in
dustriei electronice românești.
La sosire. președintele Serghei
Kraigher a fost salutat cu multă cor
dialitate de tovarășul Gheorghe Pe
trescu. ministrul industriei de masini-unelte. electrotehnică si electro
nică. de reprezentanți ai conducerii
întreprinderii.

In cadrul unei expoziții, amenajată
în incinta unității, directorul între
prinderii. Tănase Florea, a prezentat
citeva din cele mai noi produse rea
lizate aici, performanțele acestora,
domeniile lor de utilizare, precum și
cifre și grafice ilustrind ritmul rapid
de dezvoltare a activității în domeniul
tehnicii de calcul. Atrag atentia mi-,
nicalculatorul ..M-118" prevăzut cu
dispozitiv de afișare grafică si alfa
numerică a datelor, cu ecran de te
leviziune. ceea ce asigură o prezen
tare perfectă a rezultatelor calculelor
atît sub formă numerică, cit si sub
forma graficelor și tabelelor. Acest
calculator, cu largi domenii de utili
zare în cercetarea științifică, invâtămînt, inginerie tehnologică, proiecta
re. in administrație, a fost distins, in
acest an. cu Medalia de aur a Tirgului international de la Leipzig. Sint
remarcate, de asemenea, calculatoa
rele Independent-102. cu performan
te de circa trei ori mai mari in com

parație cu tipul anterior, precum șl
minicalculatoarele din familia Coral,
produse deja cunoscute in numeroase
tari.
în continuare s-a vizitat hala prin
cipală de producție, unde se reglează
si se testează sistemele de calcul si
mașinile electronice de calcul. Gazde
le au înfățișat preocupările lor vizind
diversificarea si modernizarea pro
ducției. in pas cu cele mai noi cu
ceriri ale stiintei si tehnicii contem
porane.
In incheierea vizitei, președintele
Serghei Kraigher a semnat în cartea
de onoare a întreprinderii, subliniind
buna organizare a producției si adresind urări de noi succese in activita
tea colectivului.
La sosire si pe parcursul vizitei,
muncitorii, inginerii si tehnicienii în
treprinderii au salutat ou cordialitate
Si căldură pe președintele Prezidiu
lui Republicii Socialiste Federative
Iugoslavia.

Depunerea unei coroane de flori
Tovarășul Serghei Kraigher. preșe
dintele Prezidiului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, a depus,
marți dimineața, o coroană de flori
Ia Monumentul eroilor luptei pentru
libertatea poporului si a patriei, pen
tru socialism.
împreună cu înaltul oaspete au ve
nit să aducă un omagiu celor care au
luptat si s-au jertfit pentru înaltele
idealuri ale poporului român tovarășii
Iosip Vrhovet, Metod Rotar. Alek
sandar Sokorat. Sava Obradovici. alte
persoane oficiale iugoslave.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Nicolae Constantin, viceorimministru al guvernului, general-colo
nel Vasile Milea. nrim-adiunct al
ministrului apărării naționale si sef
al Marelui Stat Maior. Constantin
Oancea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Stefan Birceri. vice
președinte al Comitetului Executiv
al Consiliului popular al municipiu
lui București, generali si ofițeri su
periori.
Au fost prezenti ambasadorul Ro
mâniei la Belgrad, Nicolae Mihai, și

ambasadorul Iugoslaviei la București.
Trifun Nikolici. precum și membri al
ambasadei.
La sosirea înaltului oaspete, o gar
dă militară a prezentat onorul.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste România Si
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia.
După depunerea coroanei de flori,
cei prezenti au păstrat un moment de
reculegere.
(Agerpres)
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in spiritul noii initiative de pace a tovarășului
Nicolae Ceausescu, in impresionante adunări
si mitinguri, intregul popor român se
pronunță cu fermitate împotriva amplasării
de noi rachete in Europa, împotriva bombei
cu neutroni, isi manifestă cu putere
botărlrea de a milita, împreună cu toate
națiunile lumii, pentru stăvilirea cursei
primejdioase a înarmărilor

Foto: Sandu Cristian

Aspect de la mitingul care o avut loc la întreprinderea „23 August“ din Copitala

PRIN LUPTĂ UNITĂ, SĂ APĂRĂM PACEA BUNUL SUPREM AL POPOARELOR!
„Fonduri pentru dezvoltare, în locul bugetelor militare!“
Sala de festivități a clubului în
treprinderii „23 August" din Capi
tală s-a umplut pină la ultimul loc.
Muncitorii, inginerii, maiștrii, econo
miștii prezenți la miting au dat glas
vibrantei aspirații de pace pe care
o nutresc toți oamenii muncii din
această importantă citadelă a in
dustriei românești. Ei au exprimat
cu fermitate hotărirea întregului
colectiv al marii uzine bucureștene
de a acționa. Împreună cu toti oa
menii muncii din patria noastră, cu
toate forțele iubitoare de pace, pen
tru făurirea unei lumi fără arme și
fără războaie. Din sute de piepturi,
din sute de inimi au răsunat
puternice acorduri muncitorești :
„Ceaușescu — pace" : „Ceaușescu —
România, Pacea șl prietenia";
„NU bombei cu neutroni !“ ; „NU
rachetelor in Europa 1“ ; „Vom
munci și vom lupta, pacea o vom
apăra".
Apelul pentru pace și dezarmare
al Frontului Democrației și Unității
Socialiste a avut un puternic ră
sunet In inimile șl conștiințele
tuturor.
„Am încercat un sentiment de
Înălțătoare mindrie patriotică —
spunea Eroul Muncii Socialiste
Gheorphe Bunic — in fața acestui
nou demers de pace al României,
al președintelui ei, tovarășul Nicolae

Ceaușescu. Acest deosebit de im
portant document politic, puternic
marcat de gîndirea clarvăzătoare a
secretarului general al partidului,
este o dovadă de supremă răspun
dere nu numai pentru destinele pa
triei noastre, ci și pentru soarta în
tregii omeniri. El cheamă la acțiuni

la vîrsta de 4 ani. Pe mulți dintre
cei prezenți în această sală i-a lo
vit crunt. Să ne ridicăm împotriva
pericolului unui nou război, sâ ce
rem cu hotărîre oprirea cursei înar
mărilor, care apasă greu pe umerii
popoarelor".
Și au vorbit tineri care s-au năs

directorul întreprinderii, Dumitru
Constantin, tehniciană Rafira Dragomirescu, muncitorii Ștefan Negoescu, Florea Dobre, Constantin Matache. maistrul Constantin Baltă, au
dat expresie voinței celor peste
18 000 de oameni ai muncii din ca
drul întreprinderii „23 August" de
a susține propunerile României, ale
președintelui Nicolae Ceaușescu
privind înghețarea efectivelor mi
litare și armamentelor, trecerea la
reducerea treptată a acestora, scă
derea, in următorii 4—5 ani, a chel
tuielilor militare cu cel puțin 10—15
la sută, fapt de natură să contri
buie la redresarea economiei mon
diale, la limitarea inflației, șoma
jului, la satisfacerea cerințelor le
gitime de dezvoltare echitabilă a
tuturor popoarelor.
Participants la miting, făuritori
de bunuri materiale, au dat glas
hotărîrii lor ferme de a lupta pen
tru apărarea bunului cel mai de
preț : viața. Pentru ca munca lor
să rodească într-un climat de pace.
Pentru ca deasupra luminilor vie
ții noi, socialiste, din patria noas
tră să nu planeze umbra războiului.
Pentru ca resursele pămîntului și
ale geniului uman să folosească oa
menilor.

MITINGUL DE LA ÎNTREPRINDEREA
„23 AUGUST" DIN CAPITALA
hotărîte pe toți cei ce iubesc viața,
pentru ca rațiunea să triumfe. Este
dureros că zilnic, în lume, se chel
tuiesc aproape 1.5 miliarde dolari
pentru înarmare, in timp ce pe glob
există foamete, mizerie, neștiință
de carte. Sintem datori să ne ridi
căm împotriva acestei demențiale •
curse a morții ; să cerem ca în lo
cul bugetelor militare să fie inves
tite fonduri pentru dezvoltare".
Au vorbit, in cadrul acestui însuflețitor miting muncitoresc, oa
meni cu o bogată experiență de
viață, care au cunoscut direct oro
rile războiului. Unul dintre ei este
maistrul Ion Nlță. El a precizat :
„Războiul m-a lăsat orfan de tată

KZ

ARAD. La însuflețitoare adu
nări Dopulare si mitinguri care au
avut loc în iudet au luat parte pes
te 25 000 de oameni ai muncii. 290
de muncitori, specialiști, cadre di
dactice care au luat cuvîntul au
exprimat, in numele colectivelor lor
de muncă, adeziunea deplină fată
de Apel.

adunările si mitingurile desfășura
te in ultimele zile în județul Ar
geș. La întreprinderea de autotu
risme din Pitești s-au tinut 19 adunări. cu participarea a 19 000 de
oameni ai muncii, iar la întreprin
derea de autoturisme ARO. din
Cimoulung. a avut loc un miting,
la Care au fost prezenți 5 000 de
participanți.

ARGEȘ. „Ceaușescu — Româ

BRAȘOV. în cadrul a peste

nia, Pacea și prietenia" — au scan
dat cei peste 70 000 de participanți la

45 de adunări și mitinguri ale păcii,
la care au participat peste 13 000 de

cut și au crescut în anii de după
cel de-al doilea război mondial.
„Generația noastră, a arătat mun
citorul Ionel Petre, nu a cunoscut
ororile războiului și nici nu dorește
să le cunoască. Nu vrem să fim
carne de tun. Este timpul să se re
nunțe cu desăvirșire la calea arme
lor, sâ se treacă la soluționarea pe
cale pașnică a tuturor problemelor
lumii de azi. Vrem să muncim, să
învățăm. Avem de îndeplinit un
program de dezvoltare economicosocială cum nu a mai existat in is
toria României. Numai intr-un cli
mat de pace statornică vom putea
da viață acestui grandios program".
Cei ce au luat cuvîntul, între care

CLUJ. în ultimele zile, în ju
dețul Cluj au avut loc peste 600
mitinguri și adunări ale păcii, la
care au participat aproape 200 000
de oameni ai muncii — români,
maghiari și de alte naționalități.

tru copiii lumii trebuie să
stea in fața tuturor guver
nelor. Așa cum arăta tovară
șul Nicolae Ceaușescu in
Mesajul adresat cu ocazia
Anului internațional al co
pilului. „cel mai bun dar pe
care oamenii politici, forțele
inaintate il pot face celei
mai tinere generații a lumii
este oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea Ia dezarma
re, asigurind copiilor întregii
planele o viață liniștită, un
viitor sigur, posibilitatea de
a trăi o copilărie fără griji,
de a se bucura din plin de
marile cuceriri ale științei și

Mihai HIRJĂU
Președintele
Consiliului Național
al Organizației Pionierilor

civilizației, de a se pregăti
pentru a duce mai departe
făclia progresului, bunăstă
rii, libertății, egalității, feri
cirii întregii omeniri". Țara
noastră a oferit întregii lumi
un minunat exemplu de mo
dul in care partidul nostru,
tovarășul Nicolae Ceaușescu
se preocupă de creșterea și
formarea celei mai tinere
generații, România fiind pri
ma tară care a hotărit redu
cerea cheltuielilor militare
și utilizarea acestor fonduri
in folosul copiilor.
Dar situația internațională
actuală amenință liniștea și
pacea copiilor, a popoarelor.
In multe părți ale lumii,
copiii cad victime ale răz
boaielor pe care ei nu le do
resc și nu le poartă. Izbuc
nirea unui război in condi
țiile existenței unor cantități
imense de armament nuclear
în Europa ar însemna dis
trugerea tuturor comorilor
civilizațiilor omenești
și
chiar a vieții. Pentru ocro
tirea vieții, pentru asigu
rarea
viitorului
planetei
noastre, copiii României so
cialiste își alătură glasurile
celor ale părinților lor.
Trebuie făcut totul de că
tre forțele progresiste iubi

toare de pace pentru a îm
piedica izbucnirea unui nou
război mondial. în acest
scop, realizarea unui echilibru militar în 'sensul
conceput in Apelul pentru
dezarmare
și
pace
al
F.D.U.S. — și anume, prin
diminuarea treptată a înar
mărilor — ar contribui la
accelerarea procesului de
destindere in lume, la elibe
rarea unor fonduri uriașe,
ce ar putea fi întrebuințate
pentru lichidarea, stării de
subdezvoltare în lume Si
pentru asigurarea unor ■ con
diții optime de viată sutelor
de milioane de copii de oe
Pămint. care in prezent tră
iesc in mizerie, foamete,
analfabetism.
Mai mult ca oricind se
relevă imperios necesitatea
conjugării eforturilor tutu
ror țărilor, ale forțelor pro
gresiste, in rindul cărora se
înscriu și organizațiile de
copii din lume, pentru gă
sirea unor soluții urgente și
echitabile pentru dezarmare,
pentru rezolvarea tuturor
divergentelor numai pe ca
lea tratativelor, pentru în
făptuirea unei mai strînse
cooperări internaționale, pe
baza respectului deplinei
egalități în drepturi, a inde
pendenței și suveranității
naționale, neamestecului in
treburile interne, avantaju
lui reciproc, renunțării la
forță și la amenințarea cu
forța în soluționarea proble
melor litigioase dintre state.
Acționind consecvent pen
tru aplicarea in viață a poli
ticii partidului și statului
nostru. Organizația Pionie
rilor și Comitetul . Național
Român pentru 'UNICEF dez
voltă relații de prietenie și
colaborare cu peste 100 de
organizații de copii din 58
de țări ale lumii, militează
activ pentru extinderea co
laborării cu organizațiile de
pionieri din toate țările so
cialiste. cu organizațiile de
copii din țările în curs de
dezvoltare, cu organizații
progresiste și democratice
de copii din celelalte țări, in
lupta pentru pace și priete
nie între toate popoarele
lumii.

i

**
**
*
*

S-au dezbrăcat în toamnă cîmpiile
române
De verdea uniformă ; în ele nu rămîne
Nici-un soldat, căci griul, în solurile dace
Nu prinde și nu crește semeț decit în
pace.

In toamna asta glasul ni s-a făcut
de-aramă
La nobila chemare a celui mai de seamă
Dintre bărbații țării, vestind că omu-i bun
De cintec și iubire, nu pentru guri de tun.

Și pentru pace mîndra țărancă România
își naște fii și-i crește — vecini cu
veșnicia —
Cu cel mai bun în frunte — iubit
conducător I
Blazonul său ? - Blazonul întregului
popor I

Conducători ai lumii, vegheați cu ochi
de sori
Să nu ciocnim planeta, prin cer, de
meteori I
Aci să vi se-arate mărirea și puterea I
De moarte bună, nimeni nu fuge
nicăierea I

Că noi — ținuți in juguri cu sutele de ani
Nu ne mai creștem lemne de juguri, ca
țărani I
Câ noi — ținuți în lanțuri de mii și mii
de ori
Nu ne mai batem zale de lanț, ca
muncitori I

Sintem aici, cu toții, cei scriși cu sfirc de
bici ;
Dar au pierit satrapii de cind eram noi
mici
Și fiecare frunză din ramuri se desface
In palma ei să scriem, in orice limbă
„Pace F
Ion PRUNOIU — muncitor
„Electroputere" — Craiova

u.

Au luat cuvîntul 3118 oameni al
muncii.

BRĂILA. în marile unități eco
nomice, în școlile șl instituțiile mu
nicipiului Brăila au avut loc 85 de
adunări populare, în cadrul cărora
cei peste 30 000 de participanți
și-au exprimat adeziunea la iniția
tiva de pace a tovarășului Nicolae
Ceaușescu.
(Din relatările corespondenților
„Scinteii") v

Pentru ca toți copiii lumii
să trăiască fericiți, în liniște și pace
Copiii României socialiste,
purtători ai cravatei roșii cu
tricolor și șoimi ai patriei,
exprimă recunoștința lor
profundă și adeziunea una
nimă la strălucitele inițiati
ve de pace ale secretarului
general al P.C.R., președin
tele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la Apelul pentru
dezarmare și pace al Fron
tului Democrației și Unității
Socialiste.
Copiii,
acest
potențial
uriaș al mersului înainte și
al progresului societății, sint
primii beneficiari ai instau
rării păcii pe planetă. In
acest context, ei sprijină pe
deplin, cu tot entuziasmul
viratei lor fragede, propune
rile concrete ale țării noas
tre in direcția opririi cursei
înarmărilor, a trecerii la
măsuri practice de reducere
a efectivelor militare și ar
mamentelor. de apărare a
libertății și independenței
popoarelor, grav amenințate
de actualul curs al vieții in
ternaționale.
Născuți sub cerul senin al
socialismului, copiii țării
noastre nu cunosc și nu vor
să cunoască ororile războiu
lui. Crescuți și educați într-un climat politic, etic și
social nou, propriu orindulrii noastre, copiii sînt îndru
mați să se formeze în spiri
tul înaltelor Idealuri ale so
cialismului și comunismului,
ale păcii și înțelegerii, ale
solidarității și prieteniei in
tre popoare.
Ei îndreaptă ginduri pline
de recunoștință și prețuire
către
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu, care veghează
permanent pentru ca tinăra
generație să crească și să se
formeze în demnitate, drep
tate și pace. Datorită grijii
continue a partidului și sta
tului nostru Sint asigurate
cele mai bune condiții de
creștere și educare a tinerei
generații, fiecare copil din
România dispunind de posi
bilități generoase de afir
mare, dezvoltare și împlini
re multilaterală a persona
lității.
Grija și preocuparea pen

*

Adrian VASILESCU

V ••

cetățeni — români, maghiari și
germani din județul Brașov — peste
270 de vorbitori au exprimat, in nu
mele a peste 125 000 de oameni ai
muncii din colectivele respective, aprobarea înflăcărată a conținutului
Apelului F.D.U.S.

LA NOBILA CHEMARE-

r-

viLCEA:

In strînsă solidaritate cu militanții
pentru pace de pretutindeni

Adunarea oamenilor muncii din
ca'drul Combinatului chimic Rm.
Vilcea urma să se tină in sala de
festivități : dar pentru că aceasta
s-a dovedit neincâpătoare pentru
toti cei peste 1 500 de muncitori,
ingineri si tehnicieni din schimbul
I care au tinut să participe, s-a ho
tărit să aibă loc intr-una din ma
rile hale de producție ale cetății
chimice vllcene. Chiar si acest fapt
reflectă ecoul puternic pe care
inițiativa de pace a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. cuvintele înflă
cărate ale Apelului F.D.U.S. le-au
avut in inimile oamenilor muncii
care lucrează în acest combinat.
La tribună au luat cuvintul nu
meroși muncitori, ingineri, maiștri.
„Apelul pe care-1 dezbatem, a ară
tat in cuvintul său lăcătușul Nico
lae Marcu. poartă pecetea înțeleptei politici interne si externe a
partidului nostru, a clarviziunii cu
care promovează această politică

harghita:

Desen de TIA PELTZ

Cu prilejul acțiunilor in
ternaționale organizate in
România, la care participă
copii de pe toate continen
tele, ca și in cadrul unor
manifestări
internaționale
din alte țări, reprezentanții
Organizației Pionierilor și ai
Comitetului Național Român
pentru UNICEF acționează
cu hotărîre pentru punerea
în aplicare a unor măsuri
Imediate privind dezarmarea,
reducerea cheltuielilor mili
tare, se pronunță cu hotărire împotriva războaielor, a
armelor nucleare, pentru
salvgardarea păcii în lume.
Organizația Pionierilor și
Comitetul Național Român
pentru UNICEF se angajea
ză ca, pe baza Apelului lan
sat de Frontul Democrației
și Unității Socialiste, să or
ganizeze largi acțiuni de
masă, in care copiii 6ă-și
poată exprima dorința lor
arzătoare de pace, pentru
instaurarea unei lumi mal

bune și mai drepte, fără.
arme și fără războaie.
Tinerele
vlăstare
ale
României se alătură îndem
nului înflăcărat al tovară
șului Nicolae Ceaușescu care
cere, în numele civilizației
și al vieții pe planetă, ca
popoarele și statele să facă
totul pentru a împiedica
aberanta cursă a înarmă
rilor.
Pionierii și șoimii patriei
se angajează solemn in
fața
tovarășului
Nioolae
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, să crească
și să se formeze ca cetățeni
de nădejde ai patriei, apă
rători ai cuceririlor casnice
ale Socialismului, să contri
buie activ, prin întreaga lor
activitate, la lupta pentru
pace și dezarmare in lumea
întreagă, să-și dezvolte con
tinuu sentimentele de soli
daritate, prietenie și colabo
rare cu copiii din lumea
întreagă.

iubitul nostru conducător, tova
rășul Nioolae Ceaușescu. cunoscut
pe toate meridianele ca înflăcărat
luptător pentru cauza păcii. Docu
mentul ne cheamă sâ milităm cu
energie sporită pentru apărarea pă
cii. care ne este atît de scumpă tu
turor. deoarece numai in condiții
de pace și colaborare vom realiza
viitorul fericit spre care ne
călăuzește partidul nostru comu
nist. Răspundem cu însuflețire acestui Apel, alăturindu-ne glasuri
le celor ale întregului nostru po
por, ale oamenilor iubitori de pace
de pretutindeni, cerînd ferm să se
pună oapăt cursei înarmărilor, să
se facă totul pentru dezarmare, in
care sint interesate toate po
poarele". La rindul său, ing. Petre
Lâzârut, șeful secției oxo-alcooli,
a subliniat : „Lucrăm intr-un mare
combinat chimic. în instalațiile că
ruia fabricăm zeci de produse des

tinate oamenilor, unei mai bune
calități a vieții lor. în spiritul Ape
lului F.D.U.S.. ne exprimăm soli
daritatea cu toti oamenii muncii,
care, pe toate meridianele, luptă
pentru înlăturarea primejdiilor pe
care le generează politica înarmă
rilor. Să ne unim eforturile pentru
ca pretutindeni chimia, toate ramu
rile științei să servească numai și
numai bunăstării și fericirii oa
menilor". Din cuvintele Elenei Cătălinoiu. președinta comisiei de fe
mei, și Marianei Moldovan, labo
rantă in cadrul instalației de clorosodice, au răzbătut emoționante
chemări adresate mamelor de pe
toate meridianele globului de a
face tot ceea ce depinde de ele
pentru ca fiii si fiicele lor să poată
trăi in pace si înțelegere, să devină
constructori ai unei lumi mal drep
te și mai bune. (Ion Stanciu, co
respondentul „Scinteii").

Ideal suprem al conștiințelor țării

La Casa de cultură din municipiul
Miercurea Ciuc a avut loc o adu
nare la care au participat peste 200
de oameni de cultură și artă —
profesori, muzicieni, pictori, sculp
tori, cadre didactice, români și
maghiari. Cuvintările rostite, atmos
fera însuflețită ce a domnit in
timpul adunării au reflectat vibran
tul ecou pe care l-au avut in rindurile oamenilor muncii români și
maghiari din județul Harghita noua
inițiativă de pace a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Apelul Frontului
Democrației și Unității Socialiste.
Impresionante au fost cuvintele
rostite de muzicianul Vasile Pop.
care a spus : „Noi. oamenii de artă
și cultură din municipiul Miercurea
Ciuc, apreciem in mod deosebit
sensul profund umanist al inițiati
vei tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Este de-a dreptul absurd să se chel
tuiască fonduri uriașe pentru produ
cerea de arme cit mai perfecționa
te, acestea nu fac decit să amenințe
cu distrugerea marile valori cultu
rale și artistice pe care ni le-a lăsat
moștenire geniul creator al omenirii
din veacurile îndepărtate și pinâ în
zilele noastre. Iată de ce consider
înțeleaptă și binevenită chemarea
conducătorului partidului și statului
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
de a ne uni glasurile cu cele ale tu
turor popoarelor pentru a pune ca
păt cursei aberante a înarmărilor".
Profesorul Nagy Csaba a spus, la
rindul său : „în România, pentru
prima oară în istoria sa. poporul
trăiește și se dezvoltă liber, demn
și stăpin pe propria sa soartă, in
tr-o patrie comună, mamă bună
pentru toți fiii și fiicele sale, fără

COMUNA POIANA MĂRULUI:
Comuna Poiana Mărului este una
din așezările cele mai frumoase
din zona montană a județului Bra
șov. Locuitorii ei. recunoscuti in
tot județul prin hărnicia si spiritul
lor gospodăresc, și-au durat. în ul
timele decenii, gospodării înflori
toare.
Acești oameni, care iubesc din
adincul ființei lor pacea, au umplut
pină la refuz căminul cultural,
făcind să răsune, pină aici, in vîrf
de munte, glasul păcii, alături de
locuitorii tuturor satelor tării, de
întregul nostru popor. în cuvinte
simple, pornite din inimă și-au ma
nifestat deplina adeziune față da
noua inițiativă de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu.
„Mulți dintre noi. arăta gospoda
rul loan Guran, au cunoscut din
plin urgiile ultimului război mon
dial Știm ce a însemnat acesta, dar
înțelegem și mai bine ce ar în

deosebire de naționalitate. Cu toții
sintem ferm hotârîti să facem totul
pentru apărarea cuceririlor pe care
le-a dobindit poporul in anii socia
lismului. a libertății și suveranității
patriei, acționind cu consecvență
pentru înlăturarea norilor negri ce
planează deasupra Europei, pentru
instaurarea unul climat de pace,
securitate și colaborare pe conti
nent și in lume. O facem in nu
mele nobilului ideal de pace, in nu
mele copiilor noștri, in numele tine
rilor pe care-i pregătita pentru via
tă și muncă și nu pentru a fi victi
me ale distrugerilor' și suferințelor
cauzate de război. Sintem încredin
țați că acest deziderat va fi împlinit
prin lupta unită a popoarelor euro
pene pentru securitate, dezarmare,
colaborare șl pace". (I. I). Kiss, co
respondentul „Scinteii").

Jn numele vieții

semna un al treilea război mondial,
care s-ar purta cu armele teribile
care există în prezent, lată de ce
noi socotim atît de înțeleaptă si de
binevenită inițiativa de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu și. îm
preună cu întreaga țărănime, cu tot
poporul nostru si cu toti oamenii
de bine de pretutindeni, cerem cu
toată fermitatea să se pună capăt
cursei înarmărilor, fabricării de
bombe atomice, cu neutroni, ori
căror arme de distrugere in masă".
Elena Guiman și Maria Scurtu,
mame a 11 și, respectiv. 6 copii, au
arătat că Apelul F.D.U.S. răspunde
pe de-a-ntregul preocupărilor lor
ca femei, ca mame. „Noi am adus
pe lume acești copil, arăta Maria
Scurtu, nu pentru a-i destina morții, ci unei vieți frumoase, de care
să se bucure din plin. De aceea,
nutrim cea mai fierbinte recunoș
tință fată de partidul nostru, fată

de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
care poartă o grijă părintească față
de toți copiii țării și care, prin
noua acțiune de pace, arată o dată
mai mult că sint hotărițl să facă
totul ca să le asigure viata și un
viitor fericit".
„Pacea este năzuința cea mai ar
zătoare, nu numai a noastră, ci si
aceea a tuturor popoarelor lumii —
a spus și Un alt gospodar de frunte
al comunei, loan Drăgoi. Toate
popoarele sint la fel de inte
resate ca banii care se iro
sesc acum pentru înarmări să fie
folosiți pentru dezvoltarea fiecărei
țări, pentru lichidarea sărăciei pe
Pămint. Așa cum ne îndeamnă
Apelul, să ne dăm mîinile cei care
dorim pacea din toate țările. Și
fiindcă unirea face puterea, sint
convins că prin luptă unită vom
face ca pacea să invingă". (Nicolae
Mocanu, corespondentul „Scinteii").
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VIE EXPRESIE A ENTUZIASTEI ADEZIUNI LA NOUA INIȚIA TIVĂ
DE PACE A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI SOCIALISTE,
ÎNCREDERE DEPUNĂ ÎN TRIUMFUL ȚELURILOR SUPREME ALE OMENIRII
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Colectivul de oameni ai muncii de
la ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI
GRELE — BUCUREȘTI iși exprimă
totala adeziune Ia Apelul Frontului
Democrației și Unității Socialiste, vi
brantă chemare la unirea eforturilor
Împotriva primejdiei de război, stră
lucită inițiativă a dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. Țelul nostru de
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul Româ
niei poate fi realizat numai in con
dițiile păcii șl colaborării internațio
nale și de aceea ne exprimăm îngri
jorarea față de situația creată in
lume, prin acumularea unui uriaș ar
senal de arme de distrugere in masă.
Strălucitul exemplu de dăruire pe
care ni-1 oferiți in permanență ne dă
un puternic imbold in intreaga noas
tră activitate, ne mobilizează pentru
a munci mai bine la traducerea in
viață a mărețelor hotăriri ale Con
gresului al XII-lea al partidului. Ne
angajăm să folosim intreaga noastră
capacitate pentru realizarea sarcini
lor ce ne revin.
Oamenii muncii din MINISTERUL
PETROLULUI vă roagă, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să primiți expresia sentimentelor de
Înaltă apreciere pentru noua dum
neavoastră inițiativă de înalt uma
nism, pătrunsă de grijă și răspundere
pentru viața și liniștea popoarelor,
pentru apărarea cuceririlor civiliza
ției umane, precum și adeziunea to
tală pentru politica consecventă de
pace pe care o promovați in fruntea
partidului nostru.
Ferm convinși că pericolele pe care
le prezintă acumularea nemaiintilnită
de arme pentru pacea și securitatea
internațională, pentru existența uma
nității pot fi înlăturate prin acțiunea
unită a tuturor forțelor progresiste,
antiimperialiste, a tuturor popoare
lor. vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că vom milita
neabătut, cu toate forțele noastre,
pentru triumful politicii partidului
nostru, pentru dezarmare și pace.

în telegrama adresată de COLEC
TIVUL TEATRULUI NAȚIONAL
DIN BUCUREȘTI se exprimă în
treaga adeziune fată de Apelul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. Pe deplin conștienti de nobilele
idealuri ale politicii promovate de
partidul și statul nostru, al cărei
promotor neobosit sinteți dumnea
voastră. stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu. ne angajăm să zămislim
prin intermediul artei noastre insuflețitoare pilde de propagare a ideii
de pace și de bună înțelegere intre
popoare, bazate pe dreptate si o
nemărginită dragoste de oameni.
Opțiunile noastre repertoriale, arta
spectacolului teatral in general vor
ține seama și se vor implica intotdeauna in planul unui profund uma
nism revoluționar, semnițicind prin
aceasta un NU hotărit declarat
războaielor. înarmărilor, bombei cu
neutroni, rachetelor nucleare ; crea
țiile noastre vor însemna întotdea
una o fierbinte chemare la pace și
înțelegere intre popoarele acestei
planete.
în telegrama participantilor la
muncii de
adunarea oamenilor -------— la
MINA PLOȘTINA. JUDEȚUL GORJ,
este exprimat deplinul acord fată de
noua inițiativă a tovarășului Nicolae
Ceaușescu privind organizarea in
tara noastră a unor ample acțiuni de
masă pentru afirmarea energică a
voinței de pace și dezarmare a po
porului român.
Vă încredințăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că,
urmi nd. neabătut pilda dumneavoas
tră irwufletitotn-e de înflăcărat pa
triot, vom. contribui cu toată dărui
rea la edificarea luminosului pro
gram al partidului, vom da expresie,
prin cuvîntul si faptele noastre, vo
inței ferme de a stăvili pericolul unui
nou război si de a sprijini Înfăptui
rea dezarmării.
Cei peste 5 000 de oameni ai mun
cii de la ÎNTREPRINDEREA DE
UTILAJ CHIMIC „GRIVIȚA RO
ȘIE" — BUCUREȘTI, se arată in te
legrama trimisă de această întreprin
dere. Întruniți intr-un mare miting,
iși manifestă intreaga adeziune la
Apelul pentru dezarmare si pace
al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, care adresează tu
turor organizațiilor democratice, opi
niei publice, popoarelor din toate
țările chemarea fierbinte de a între
prinde noi și tot mai puternice
acțiuni consacrate cauzei păcii si
dezarmării. Susținem cu hotărire
lupta neobosită a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretarul general al
partidului și președintele Republicii
Socialiste Romania, pentru a se pune
cap&t politicii de înarmare, folosirii
forței și amenințării cu forța, astfel
că toate problemele litigioase să fie
soluționate prin tratative, pe cale
pașnică. Ne angajăm cu toate forțele
să nu precupețim nici un efort pen
tru a sprijini cauza noastră scumpă,
a tuturor popoarelor dornice de cer
senin, libertate si independentă, să
răspundem chemărilor din Apelul
pentru dezarmare si pace prin înfăp
tuirea neabătută a politicii interne si
externe a partidului și statului nos
tru.
Țăranii cooperatori si cei cu gos
podărie individuală din cadrul CON
SILIULUI UNIC AGROINDUSTRIAL
DE STAT ȘI COOPERATIST TG.
LĂPUȘ. județul Maramureș, se ală
tură inițiativei st propunerilor dum
neavoastră cuprinse in Apelul Fron
tului Democrației si Unității Socia
liste pentru pace si dezarmare si
«pun cu tărie un NU războiului și
înarmării, deoarece doresc să ne des
fășurăm activitatea oe ogoarele noas
tre fn oace si liniște, pentru ca orîn
munca noastră șă ne putem bucura
in mod liber si nestingheriti de roa
dele nămintului pentru o viată tot
mai bună si fericită.
Vă asigurăm că. animați de Apelul
Dentru dezarmare si nace lansat de
strălucita dumneavoastră inițiativă,
vom denune întreaga putere de mun
că centru a ne ridica la înălțimea
exigentelor ce ne revin din acest is
toric document.

în telegrama adresată de CONSI zează întreaga dumneavoastră activi
LIUL CULTURII ȘI EDUCAȚIEI tate. mult stimate tovarășe Nicolae
SOCIALISTE se spune, intre altele: Ceaușescu. consacrată progresului și
împreună cu intregul partid, cu toți prosperității națiunii noastre, cauzei
oamenii muncii din patria noastră, suveranității, independentei, păcii și
vă exprimăm in numele creatorilor colaborării internaționale.
de artă și literatură, al frontului cul
în aceste momente, oamenii mun
tural in ansamblul său, adeziunea cii din O.N.T. „Oarpați" București
fierbinte față de noua inițiativă de isi unesc glasul cu intregul nostru
pace, strălucit act politic, dovadă popor, cu toate națiunile lumii și se
grăitoare a grijii față de destinele angajează să facă totul in apărarea
umanității, pe care dumneavoastră, dreptului sacru de a ne făuri viitorul
cel mai iubit fiu al poporului român, comunist in liniște si pace, pentru
exponent fidel al aspirațiilor și nă înlăturarea unei conflagrații nuclea
zuințelor naționale, ați concretizat-o re și instaurarea unei păci trainice
mobilizator și insuflețitor in condi pe planeta noastră.
țiile istorice actuale.
Oamenii muncii din ÎNTREPRIN
Oamenii de cultură și artă, într-o
unanimitate de gînduri și simțăminte DEREA METALURGICA DE META
cu intregul nostru popor, sirit hotă- LE NEFEROASE BAIA MARE au
riți să răspundă prin însăși substan primit cu profundă satisfacție si
ța activității lor creatoare, cu entu mindrie patriotică strălucita dum
ziasm și dăruire de sine, la chemarea neavoastră inițiativă de pace, vibran
dumneavoastră insuflețitoare. iubite ta chemare la lupta unită a popoare
tovarășe Nicolae Ceaușescu, intensi- lor lumii pentru dezarmare. Apelul
ficindu-și eforturile pentru a-și face pentru dezarmare și pace al Frontu
in mod mai activ și eficient simțită lui Democrației și Unității Socialiste,
prezența in acțiunile generale de expresie grăitoare a gîndirli dum
oprire a cursei înarmărilor, de reali neavoastră. mult stimate tovarășe
zare a unor măsuri concrete in do secretar general, reprezintă o nouă
meniul dezarmării, și în primul rind și valoroasă dovadă a grijii pentru
viitorul omenirii, pentru progresul si
al dezarmării nucleare.
fericirea popoarelor, pentru înlătu
Comuniștii, toți cei aproape 12 000
oameni ai muncii din ÎNTREPRIN
DEREA DE UTILAJ GREU „PRO
GRESUL" BRĂILA am luat cunoș
tință cu deosebit interes, deplină sa
tisfacție și aprobare plenară de noua
inițiativă a dumneavoastră, concreti
zată in vibrantul Apel pentru dezar
mare și pace al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. întregul
conținut al Apelului demonstrează
consecvența și inalta răspundere cu
care dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, militați
pentru aplicarea principiilor nobile
ale politicii noastre externe în rela
țiile cu toate statele lumii, pentru
oprirea cursei înarmărilor, pentru
dezarmare și, în primul rind, dezar
marea nucleară, pentru apărarea
dreptului fundamental al națiunilor
Ia pace, existență liberă, progres și
prosperitate. Mobilizați de Îndrumă
rile date în timpul recentei vizite in
intreprinderea noastră, de vibrantele
chemări adresate intregului popor la
marea adunare populară de la Brăila,
prilejuită de sărbătorirea „Zilei re
coltei", vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că nu vom precupeți nici
un efort pentru a infăptui integral
sarcinile ce ne revin din hotărîrile
Congresului al XII-lea al partidului,
prețioasele dumneavoastră indicații.

Cadrele didactice, studenții și
cursanții ACADEMIEI „ȘTEFAN
GHEORGHIU" își exprimă totala lor
adeziune Ia noua și strălucita dum
neavoastră inițiativă, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de
dezarmare și pace, ce dă valențe umanismului profund al politicii noas
tre externe, înscriindu-se ca o im
portantă contribuție românească Ia
înfăptuirea aspirațiilor întregii ome
niri.
Asemenea întregului nostru popor,
trăim momente de înălțătoare satis
facție si de mindrie patriotică fată de
acest nobil mesaj de pace si priete
nie între națiuni, care evidențiază
realismul politicii noastre interne si
externe, sit.uindu-vă în rîndul celor
mai devotați apărători ai păcii si co
laborării intre națiuni și definindu-vă ca personalitate de prestigiu a
vieții internaționale contemporane,
militant neobosit pentru dezarmare
și securitate, pentru pace si apro
piere intre popoare. Noua si strălu
cita dumneavoastră inițiativă pentru
solutionarea problemelor grave cu
care se confruntă in prezent ome
nirea intervine intr-un moment de
răscruce pentru soarta umanității.
Vom acționa cu devotament și
înaltă responsabilitate partinică pen

Cuvintele pe care ni le-atl adre
sat cu ocazia vizitei de lucru în ex
ploatarea noastră ne sint incă vii și
proaspete în memorie. Vă asigurăm,
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că vom milita cu devotament
pentru a asigura o calitate nouă, su
perioară, întregii noastre activități,
că vom fi mereu în primele rinduri
ale luptei pentru pace si dezarmare.
ADUNAREA LĂRGITĂ A ACA
DEMIEI
REPUBLICII
SOCIA
LISTE ROMANIA, membrii acade
miei, comuniștii, întreg personalul
muncitor iși exprimă cu fermitate
•și căldură deplina lor adeziune și
totala aprobare față de noua și stră
lucita dumneavoastră inițiativă de
pace, care și-a găsit o elocventă oglindire in Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste pentru
dezarmare și pace. Conștienti că oa
menilor de știință, care cunosc cel
mai bine forța de distrugere a
armelor moderne. le revine o
mare răspundere față de prezentul
și viitorul omenirii, înțelegem, așa
cum ați subliniat in Mesajul adresat
participantilor la Simpozionul inter
național „Oamenii de știință șl pa
cea", care a avut loc în capitala pa
triei noastre, că menirea cea mai no

„Vedem în această nouă inițiativă o dovadă

grăitoare a grijii conducerii partidului, a

dumneavoastră personal, pentru asigurarea

condițiilor de pace și securitate, vital necesare

operei de construcție socialistă pe care o înfăptuim,

pentru viitorul pașnic al omenirii".

„împreună cu toate forțele înaintate, cu toate

popoarele din Europa și din lume, cerem cu energie

Aprobînd total Apelul pentru dez
armare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, a
noii și strălucitei dumneavoastră ini
țiative de pace și colaborare între
popoare, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. dorim din
toată inima instaurarea unui climat
de Încredere și stimă reciprocă intre
state care să permită tuturor națiu
nilor lumii să se dezvolte liber și
suveran, copiilor noștri să trăiască
viitorul pentru care noi muncim, ne
opunem transformării Europei in
tr-un cimp de luptă nuclear, se arată
in telegrama adresată de TRUSTUL
DE CONSTRUCȚII HIDROENER
GETICE BUCUREȘTI. în adunarea
oamenilor muncii din întreprinderea
noastră, in unanimitate-, ne expri
măm Încă o dată intreaga noastră
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului nostru, elaborată
și aplicată in mod magistral de
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, emi
nent om de stat, personalitate poli
tică unanim recunoscută in lumea
contemporană și ne angajăm a ne în
deplini cu răspundere. în spirit re
voluționar. sarcinile ce ne revin.
Oamenii muncii din MINISTERUL
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE
sint ferm convinși de importanta noii
inițiative de pace a dumneavoastră,
mult stimate tovarășe
Nicolae
Ceaușescu. și sprijină plenar Anelul
pentru dezarmare și pace al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste.
Acumularea de Armament, si in mod
deosebit de arme nucleare, constituie
un pericol permanent pentru pacea
și securitatea internațională, pentru
independența și libertatea fiecărui
popor, pentru insâsi existenta plane
tei noastre. Constructorii știu că
numai in pace pot făuri fabrici
și uzine. Pacea este aceea care
va face să dăinuie peste veacuri
ceea ce am creat și creăm noi.
constructorii, și vă mulțumim cu
recunoștință și (devotament, tovarășe
Nicolae Ceaușescu. pentru noua
dumneavoastră contribuție la pace,
angajindu-ne să muncim cu abnega
ție si dăruire pentru înflorirea minu
natei noastre patrii — Republica So
cialistă România.

Luind cunoștință cu un viu interes
și inaltă conștiință patriotică de vi
brantul Apel lansat la inițiativa
dumneavoastră de Consiliul Național
al Frontului Democrației și Unității
Socialiste - OAMENII MUNCII DE
PE PLATFORMA PETROCHIMICA
BORZEȘTI iși exprimă adeziunea
deplină față de conținutul acestui în
semnat document ce sintetizează in
mod strălucit voința unanimă,
nestrămutată a poporului român de
a trăi in pace si deplină înțelegere
cu toate popoarele lumii, de a-si
făuri in libertate si demnitate pro
priul său viitor luminos.
Unindu-ne glasurile cu ale intre
gului popor, vă mulțumim din inimă,
mult iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. pentru vibranta
chemare la luptă pentru pace si vă
asigurăm că vom face totul pentru
îndeplinirea sarcinilor ce ne revin
din istoricele hotăriri ale Congresu
lui al XII-lea al partidului.

să se pună capăt politicii de înarmări, să se acționeze
pentru

măsuri

hotărite

de

dezarmare,

pentru

destindere, înțelegere și colaborare internațională".
„Ne angajăm să susținem prin fapte de muncă,

prin îndeplinirea istoricelor hotăriri ale Congresului

partidului politica umanistă și clarvăzătoare
a partidului și statului nostru".
rarea unei noi conflagrații mondiale,
pentru a garanta astfel libertatea
fiecărei națiuni și respectarea drep
tului suprem la viață al fiecărui om.
Alături de intregul nostru popor. în
suflețiți de cele mai profunde sen
timente patriotice, metalurgiștii și
chimiștii bâimăreni. fără deosebire
de naționalitate, bărbați si femei»
tineri și virstnici. ne declarăm din
adincul inimilor noastre de acord cu
înflăcărată chemare a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.
Alături de Întregul popor român,
noi. lucrătorii INSTITUTULUI DE
STUDII SI PROIECTĂRI ENERGE
TICE, am luat cunoștință cu mindrie
patriotică și speranță pentru viitorul
copiilor noștri de Apelul pentru
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației si Unitâtii Socialiste. Do
cument izvorit din concepția dum
neavoastră revoluționară despre via
ta internațională. Apelul răspunde
cerințelor oamenilor de pretutindeni
pentru oprirea cursei' înarmărilor,
pentru eliminarea pericolului de
război. Apelul ne mobilizează o dată
mai mult să luptăm pentru dezvol
tarea economică și socială a patriei,
știut fiind că una din căile de eli
minare a conflictelor, a stărilor de
încordare o constituie micșorarea
decalajelor dintre țâri.
Exemplul dumneavoastră personal
ne îndeamnă la acțiune pentru a do
vedi lumii că sintem hotăriti să vă
urmăm în nobila luptă de salvgar
dare a umanității.

în telegrama adresată de INSTITU
TUL DE CERCETĂRI SI PROIEC
TĂRI PENTRU PETROL ȘI GAZE
DIN CÎMPINA se arată î Colectivul
nostru de oameni ai muncii, lntruntt
în adunare populară, își exprimă de
plina adeziune fată de noile măsuri
pentru pace initiate de partidul șl
statul nostru, de secretarul genera!
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. si fată de Apelul pentru
dezarmare si pace al Frontului De
mocrației si Unității Socialiste.
Alături de toti cetățenii patriei, de
toate popoarele lumii, ne pronunțăm
cu hotărire împotriva continuării
împreună cu intregul nostru po cursei înarmărilor, împotriva ampla
por, si oamenii muncii din OFICIUL sării in Europa a rachetelor cu rază
NAȚIONAL DE TURISM „CAR- medie de acțiune, a rachetelor de
PAȚI" BUCUREȘTI au primit cu. orice fel.
Ne angajăm ca prin întreaga noas
deplină satisfacție și inaltă responsa
bilitate noua si importanta inițiativă tră activitate să contribuim la apli
carea
politicii interne si externe a
de pace materializată în Apelul pen
tru dezarmare si pace al Frontului partidului si statului nostru, să spo
Democrației si Unității Socialiste, rim aportul tării noastre la Întrona
expresie fidelă a spiritului de înalt rea unui climat de pace, colaborare
umanism revoluționar ce caracteri si Înțelegere între toate popoarele.

tru a îndeplini sarcinile pe care ni bilă a oamenilor de stllntă este
le-ați încredințat, situîndu-ne in pri aceea de a tace ca intregul potential
mele rînduri ale muncii și luptei pen al științei și tehnicii să fie consacrat
tru afirmarea României socialiste ca progresului, bunăstării, asigurării
factor activ al păcii și colaborării dreptului suprem al oamenilor. Ia
internaționale.
viată și pace. Ne vom aduce contri
buția la continuarea și dezvoltarea
Oamenii muncii din COMBINA acțiunii Începute la București, pen
TUL PENTRU LIANȚI ȘI MATE tru ca prin Comitetul international
RIALE REFRACTARE TURDA, ală „Oamenii de știință și pacea" să se
turi de intregul popor, iși exprimă organizeze un congres mondial al oa
adeziunea deplină fată de noua dum menilor de știintă pentru pace si
neavoastră inițiativă de pace și înalt dezarmare.
umanitarism, mult iubite si stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. expri
Oamenii muncii din MINISTERUL
mată in Apelul Frontului Democra INDUSTRIEI CHIMICE au primit CU
ției si Unității Socialiste, adresat vie satisfacție Apelul pentru dezar
popoarelor lumii. Noi. oamenii mun mare și pace al Frontului Democra
cii din această mare unitate produ ției șl Unității Socialiste, adresat din
cătoare de materiale de construcții, inițiativa dumneavoastră lumii în
nu dorim ca cimentul să fie folosit tregi, spunind un NU categoric in
pentru construirea de rampe de stalării de rachete nucleare cu rază
lansare pentru rachete aducătoare medie de acțiune in Europa : ei cer
de moarte, cazemate si adăpos să
renunțe la bomba cu neutroni,
turi antiatomice. ci dorim să fie să se
treacă la dezarmare, si in pri
construite locuințe, scoli, cămine, mulserind
Ia dezarmarea nucleară.
creșe și alte edificii social-culturale.
Alături de întreaga națiune, chi
Cu aceste ginduri și sentimente ne miștii
și
petrochimiștil
nu vor pre
exprimăm cu hotărire împotriva fa cupeți nici un efort pentru

bricării bombei cu neutroni, a am nirea sarcinilor ce Ie revin îndepli
din is
plasării de rachete cu rază medie de toricele hotăriri ale Congresului
al
acțiune in Europa si în oricare parte XII-lea al Partidului Comunist
a lumii.
Român.
împreună cu întregul nostru popor,
Oamenii muncii români, maghiari
personalul muncitor din PROCU
RATURA REPUBLICII SOCIALIS Si de alte naționalități de la ÎNTRE
TE ROMÂNIA a luat cunoștință cu PRINDEREA DE ALUMINA ORA
profundă satisfacție si legitimă min DEA. se spune in telegrama adresată
drie patriotică de Apelul pentru de adunarea oamenilor muncii de la
dezarmare si pace al Frontului De această întreprindere, isi exprimă
mocrației și Unității Socialiste din totala adeziune tată de noua dum
tara noastră. Sintem deosebit de neavoastră inițiativă, mult stimate
mindri că. prin glasul dumneavoas Si iubite tovarășe Nicolae Ceausescu,
tră de înaltă autoritate internațio inițiativă plină de înaltă răspundere,
nală. România socialistă, poporul generozitate si umanism, inițiativă
nostru si-au făcut din nou cunoscută oare exprimă voința întregii națiuni
hotărirea nestrămutată de a-si inten de a salva pacea, de a opri cursa
sifica lupta. împreună cu celelalte dementă a înarmărilor.
în aceste clipe de mare răspundere
popoare, cu forțele înaintate din
întreaga lume, pentru oprirea pentru pacea întregii omeniri, cre
cursei înarmărilor, pentru Înfăp dem că Apelul pentru dezarmare si
tuirea dezarmării. în primul rind a pace al Frontului Democrației și
celei nucleare, salvgardarea dreptu Unității Socialiste adresat tuturor
lui fundamental al omului, al tutu forțelor progresiste din lume, iubi
ror națiunilor — dreptul ia pace, la toare de pace si progres, poate de
existentă liberă si independentă. Ne clanșa o mișcare mondială in stare
exprimăm deplina si profunda noas să se opună politicii de agresiune si
tră adeziune la ideile si tezele ge de continuare a înarmărilor. Ne aso
ciem. in mod conștient, la vibranta
neroase cuprinse în Apel.
chemare adresată tuturor popoarelor
OAMENII MUNCII DIN EXPLOA lumii și cerem ca pacea — bunul cel
TAREA MINIERA SASAR, BAIA mai de preț al omenirii — să fie o
MARE, se alătură întregului nostru garanție pentru viitor și să dispară
ponor sprijinind cu căldură propu coșmarul unei /catastrofe nucleare.
nerile dumneavoastră de pace, mult
Membrii ASOCIAȚIEI CINEAȘTI
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. LOR DIN REPUBLICA SOCIALISTA
și spunînd un NU hotărit cursei ROMANIA, regizori și scenariști, oînarmărilor.
peratori și pictori scenografi, actori

și critici de film, compozitori și teh
nicieni, au luat cunoștință cu justi
ficată mindrie patriotică de vibran
tul apel pe care 1-ati adresat intre
gului nostru popor, tuturor oameni
lor cinstiți de pe planeta noastră de
a spune un NU hotărit cursei înar
ipărilor. de a lupta cu toate. forțele
pentru dezarmare, pentru apărarea
dreptului fundamental al oamenilor,
al națiunilor — dreptul la viată, la
pace, Ia existentă liberă și demnă. Ne
obligăm să răspundem acestui insufletitor îndemn prin realizarea unor
filme de înaltă ținută artistică, care
să militeze împotriva pericolului
unei noi conflagrații mondiale, să
exprime voința nestrămutată a po
porului nostru de a lupta împreună
cu celelalte popoare, cu forțele îna
intate din intreaga lume pentru
oprirea cursei înarmărilor, pentru
pace, securitate și colaborare, pentru
o lume mai bună și mat dreaptă.
Ne angajăm să răspundem cu toa
tă fermitatea la acțiunile organizate
de Consiliul National al Frontului
Democrației și Unității Socialiste în
scopul întăririi păcii in lume, pacea
ațit de mult dorită de poporul nos
tru, pacea căreia dumneavoastră, sti
mate tovarășe secretar general. îi de
dicați atitea eforturi.

Compozitorii si muzicologii din
România au luat cunoștință cu pro
fundă emoție de conținutul Apelului
Dentru dezarmare si nace al Frontu
lui Democrației si Unității Socialiste
— se arată in telegrama UNIUNII
COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLO
GILOR DIN REPUBLICA SOCIA
LISTA ROMANIA.
Muzicienii, prin creația lor. nă
zuiesc să contribuie activ la aoărarea
Dăcii si înfăptuirea dezarmării.
Ne angajăm să ne înzecim efortu
rile pentru a da creații la nivelul
înălțătoarelor zile oe care le trăim.
Prin arta noastră, crin participarea
la realizarea idealurilor de nace si
înțelegere intre popoare. pentru care
militează România socialistă si cel
mai nroeminent fiu al ei. secretarul
general al P.C.R.. președintele Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
contribuim la sporirea prestigiului
tării noastre pe arena internaționa
lă. Ia rezolvarea ne cale pașnică a
tuturor nroblemelor litigioase, in ve
derea făuririi unei lumi mai drepte
si mai bune.

Cu deosebită satisfacție si mindrie
patriotică, muncitorii, inginerii si
tehnicienii de la ÎNTREPRINDEREA
DE MECANICA FINA SINAIA au
luat cunoștință de noua si strălucita
dumneavoastră inițiativă de pace,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. sl sîntem intru
totul de acord cu conținutul Apelu
lui pentru dezarmare și pace al
Frontului Democrației și Unitâtii So
cialiste din Republica Socialistă
România. Ne pronunțăm cu hotărire
împotriva amplasării de noi rachete
in Europa, împotriva bombei cu neu
troni și. in general, împotriva tuturor
armelor de distrugere in masă. Ne
angajăm să muncim și să luptăm cu
toată puterea noastră pentru a înde
plini sarcinile de plan pe acest an și
pe intregul cincinal, contribuind în
acest fel la întărirea patriei noastre,
a forțelor care luptă pentru pace,
securitate, pentru colaborare si înțe
legere intre toate popoarele lumii.

Vibrantul Apel pentru dezarmare
șt pace al Frontului Democrației șl
Unitâtii Socialiste, elaborat din ini
țiativa dumneavoastră, mult stimate
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
constituie expresia unei înalte răs
punderi pentru destinele poporului
nostru, pentru viata si liniștea .tutu
ror națiunilor —- se arată in tele
grama CONSILIULUI NAȚIONAL
AL SOCIETĂȚII DE CRUCE RO
SIE ROMANA.
.Sintem mindri că această nouă și
itnportantă inițiativă de pace apar
ține președintelui României socialis
te. eminentă personalitate a lumii
contemporane care se bucură de un
binemeritat prestigiu pe arena mon
dială pentru consecventa si fermita
tea cu care militează pentru înfăp
tuirea dezideratelor generale de pro
gres și pace ale umanității.
Societatea de Cruce Roșie, membră
a Frontului Democrației și Unității
Socialiste, este ferm hotărită să se
alăture cu toate forțele sale Ia ma
rile acțiuni publice pentru dezar
mare și pace ce se vor desfășura in
tara noastră.
Consecventa admirabilă a politicii
externe a României socialiste 6e ma
nifestă acum prin noua inițiativă de
mare importantă internațională ce se
cristalizează cu claritate și in Apelul
pentru dezarmare și pace al Frontu
lui Democrației și Unitâtii Socialiste,
inițiativă ce a găsit un răsunet adine
în inimile si conștiința intregului
nostru colectiv de muncă, se spune in
telegrama adresată de oamenii mun
cii de la ÎNTREPRINDEREA „ELEC
TROMAGNETICA". Alăturăm glasul
nostru celor ce spun un NU hotărit
cursei demente a înarmărilor, a acu
mulării și stocării de rachete to Eu
ropa și in lume. Vă asigurăm că fie
care om al muncii din întreprinde
rea „Electromagnetica" va urma în
inimă și in fapt hotărirea expri
mată de dumneavoastră de a face
totul pentru a infringe pe cei ce do
resc să răpească dreptul fundamental
al omului — viața, pentru a asigura
pacea poporului nostru, a tuturor po
poarelor lumii.

Oamenii muncii din MINISTERUL
INDUSTRIEI UȘOARE, încercând un
nou și puternic sentiment de mindrie
patriotică pentru întreaga politică a
partidului și statului nostru, politică
pusă în slujba idealurilor de liberta
te. pace și colaborare între națiuni,
susțin cu toată flinta lor noua sl
strălucita dumneavoastră inițiativă,
pătrunsă de un spirit de Înaltă grijă
șl răspundere pentru viata si liniș
tea popoarelor, pentru destinele civi
lizației umane.
Reafirmindu-ne atașamentul nos
tru ferm și unanim fată de politica
internă și externă a partidului si sta
tului, față de noua dumneavoastră

inițiativă de pace, ne exprimăm de
plinul acord cu vibrantul Apel pentru
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste si vă
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceausescu, că vom
lupta cu toată hotărirea pentru apă
rarea cauzei păcii, pentru realizarea
ta cele mal bune condiții a sarci
nilor ce revin industriei, ușoare din
hotărîrile Congresului al XII-lea al
Partidului Comunist Român.
Dînd glas sentimentelor ce animă
întregul nostru popor, in numele
celor peste 1 000 de muncitoare ale
ÎNTREPRINDERII DE CONFECȚII
TULCEA. exprimăm profunda noas
tră adeziune fată de politica internă
si externă a partidului si statului
nostru pusă în sluiba păcii si bună
stării ooDorului nostru. Luind cu
noștință de Apelul oentru dezarmare
si nace al Frontului Democrației si
Unitâtii Socialiste, aprobăm din toată
inima inițiativele partidului nostru,
personal ale dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar general,
pentru instaurarea unui climat de
înțelegere, spre binele si fericirea
celor ce muncesc în patria noastră.

Comuniștii, toti oamenii muncii din
ÎNTREPRINDEREA MECANICA DE
MATERIAL RULANT ..GRIVIȚA
ROSIE" au luat cunoștință cu pro
fundă satisfacție si mindrie patrioti
că de strălucita dumneavoastră ini
țiativă de pace. Acest apel, pătruns
de un puternic umanism, exprimă
voința sacră de pace a intregului
nostru popor. cheamă la acțiuni ho
tărite pentru salvgardarea vieții st
civilizației popoarelor, ce sint ame
nințate de tendințele iraționale de
sporire a Înarmărilor, de fabricare a
tot felul de arme nucleare distrugă
toare. De aceea, fiecare dintre noi
va deveni luptător si mai neobosit
Dentru nace. condamnind cu hotărire
orice tendință de acumulare de arme
nucleare oe teritoriul Europei si in
lume, pentru ca popoarele să trăias
că in liniște, consacrîndu-și eforturile
muncii pașnice, constructive.
în telegrama adresată de COLEC
TIVUL DE OAMENI AI MUNCII
DIN INSTITUTUL DE CERCETĂRI
VETERINARE ȘI BIOPREPARATE
..PASTEUR", după ce se exprimă to
tala adeziune față de conținutul
Apelului pentru dezarmare și pace
al Frontului Democrației și Unității
Socialiste, se arată : Nobilă mărturie
a grijii deosebite pe care dumnea
voastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu.
cel mai iubit fiu al poporului nos
tru, ne-o purtatt confiirtrâ incă o dată
atît in tară, cit și ne toate meridia
nele globului înaltele dumneavoastră
calități de proeminentă personalitate
în politica internațională, care vă
dedicați intreaga viată libertății și
prosperității
poporului.
ridicării
prestigiului international al scumpei
noastre patrii.
Pătrunși de admirație si devota
ment fată de înaltul exemplu de da
torie patriotică și neobosită luptă,
pentru viitorul pașnic al omenirii ce
ni-1 dati. cu fermă incredere în linia
politică a partidului, cu inaltă si sta
tornică stimă pentru dumneavoastră,
tovarășe secretar general Nicolae
Ceaușescu. ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort pentru a tra
duce in fapt sarcinile ce ni le-ati
trasat.
întregul colectiv din BANCA RO
MANA DE COMERȚ EXTERIOR iși
exprimă aprobarea deplină si totala
adeziune fată de conținutul Apelului
Frontului Democrației si Unității So
cialiste. aoel adoptat din inițiativa
dumneavoastră, mult stimate si iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. Noua
si importanta inițiativă a dumnea
voastră de nace. propunerea privind
organizarea in tara noastră a unor
ample acțiuni nolitice de masă, puse
in sluiba apărării dreptului la viată,
fac să fie auzită si mai puternic vo
ința ponorului român de a trăi ta
pace si colaborare. Rea'firmind 6i cu
acest orilei atașamentul nostru ferm
si unanim fată de politica internă si
externă a partidului si statului nos
tru. vă asigurăm, iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că nu vom pre
cupeți nici un efort si vom lupta cu
toată hotărirea alături de toti oame
nii muncii din tara noastră, pentru
aoărarea cauzei păcii, oentru o viată
liberă si liniștită tuturor popoarelor.
Colectivul de oameni ai muncii de
la TESATORIA DE MĂTASE DEVA,
județul Hunedoara, e luat cunoștință
cu deosebită satisfacție de Apelul
pentru dezarmare si nace ăl Frontu
lui Democrației si Unității Socialiste
din România, adoptat din inițiativa
dumneavoastră. întrunit! in adunarea
oooulară pentru pace, ei au apreciat
încă o dată eforturile deosebite pe
care dumneavoastră, mult stimate si
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, le
faceți oentru consolidarea Dăcii in
lume, pentru stabilirea unui climat
sănătos de , colaborare. si înțelegere
intre popoare. Ne exprimăm, mult
iubite tovarășe secretar general, de
plina noastră încredere că. avindu-vă
De dumneavoastră în fruntea sa. po
porul român va continua să prospe
re. România va continua să se întă
rească tot mai mult din punct de
vedere economic, iar glasul ei se va
face tot mai mult ascultat si respec
tat in lume.

COLECTIVUL DE OAMENI AI
MUNCII DE LA ÎNTREPRINDEREA
DE RULMENȚI DIN BÎRLAD. ase
menea întregului popor, iși exprimă
totala adeziune la Apelul pentru
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației șl Unității Socialiste, inițiat
de dumneavoastră, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Ne mindrim cu acțiunile politice pe
care le £onsacrati cauzei păcii si
securității internaționale, libertății si
independentei tuturor popoarelor,
făuririi pe planeta noastră a unei
lumi mai bune și mai drepte. Vă
asigurăm că nu vom precupeți nici
un efort pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii interne și externe a
partidului și statului nostru, contri
buind la înflorirea patriei, la creș
terea prestigiului international al
României.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare
a ambasadorului li. P. Mongole
(Urmare din pag. I)

înminînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul NAMSARAIN LUVSANRAVDAN a transmis tovarășului
Nicolae Ceausescu. întregului popor
român un mesaj prietenesc din 'par
tea tovarășului Jumjaaghiin Țedenbal, secretar general al Comitetului
Central al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al
Republicii Populare Mongole.
tn cuvînterea prezentată de am
basador cu acest prilej sint relevate
sentimentele de bucurie sinceră pe
care le resimte poporul mongol pen
tru succesele pe care le obține po
porul român în îndeplinirea sarci
nilor trasate de cel de-al XlI-lea
Congres al Partidului Comunist Ro
mân. în cuvintare se arată, totodată,
că partidul si guvernul mongol pro
movează consecvent linia de dezvol
tare și întărire a prieteniei frățești și
a colaborării dintre popoarele mon
gol Si român, exprimîndu-se hotărîrea ambasadorului ca. in funcția pe
care o are. să contribuie la dezvolta
rea și lărgirea pe mai departe a re
lațiilor prietenești și a colaborării
dintre ceile două țări, spre binele po
poarelor mongol și român. în folosul
cauzei si întăririi socialismului, apă
rării păcii și securității internațio
nale.
Mulțumind pentru mesajul transmis,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
a adresat, la riadul său, un salut to
varășului Jumjaaghiin Tedenbal și
cele mai bune urări, iar poporului
prieten mongol urări de prosperitate.
în cuvintarea de răspuns a șefului
statului român sint exprimate senti
mentele de simpatie cu care oamenii
munții din tara noastră urmăresc
succesele obținute de poporul mongol
în construirea socialismului, in În
făptuirea hotârîrilor Congresului al
VlII-lea al Partidului Popular Revo

luționar Mongol. ..Sintem bucuroși
să constatăm și cu acest prilej — se
arată in cuvintare — că între parti
dele și țările noastre s-au statornicit
și se dezvoltă relații de prietenie și
colabonare in spiritul deplinei egali
tăți in drepturi, al stimei si respec
tului reciproc. Ne exprimăm convin
gerea că aceste raporturi se vor dez
volta și în viitor, spre binele po
poarelor român și mongol. în inte
resul cauzei socialismului, indepen
dentei naționale, păcii și colaborării
intre popoare1*.
în continuare. în cuvintare sint re
levate principalele orientări ale poli
ticii externe promovate de România
socialistă, arătindu-se că tara noas
tră pune pe prim plan întărirea
prieteniei si colaborării cu toate ta
rile socialiste, dezvoltînd, totodată,
raporturi de colaborare cu tarile în
curs de dezvoltare, cu țările neali
niate. cu toate statele lumii, fără
deosebire de orînduire socială. „Mi
lităm ferm pentru securitate si cola
borare în Europa — se spune în cu
vintare — pentru dezarmare, si în
primul rînd pentru dezarmare nu
cleară, pentru lichidarea subdezvol
tării si instaurarea unei noi ordini
economice internaționale, ne aducem
activ contribuția la cauza destinderii,
înțelegerii și păcii în lume“.
în încheiere, șeful statului român
a dat asigurări ambasadorului că. în
îndeplinirea misiunii sale, se va
bucura de întregul sprijin al Consi
liului de Stat, al guvernului român
și al său personal.
După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare a avut loc o
convorbire, care s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.
La solemnitate și convorbire au
participat Stefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, si Silviu Curticeanu, secretar prezidențial si al
Consiliului de Stat.

Sosirea în Capitală a unei delegații
a Partidului Socialist Italian
Marți seara a sosit în Capitală o
delegație a Partidului Socialist Italian,
condusă de Bettino Craxi, secretar
general al Partidului Socialist Italian,
care, la invitația Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, face
o vizită de prietenie in țara noastră.
Din delegație mai fac parte Marghe
rita Boniver-Pini, membru al Direc
țiunii P.S.I., șefa Departamentului
relații internaționale, senator. Ugo
Intini, membru al Direcțiunii P.S.I.,
director responsabil al ziarului
„Avânți", consilieri și expertă

La sosire ne aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost întîmpinatl de to
varășii Virgil Cazacu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.. Nicolae Constantin,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. Ghizela Vass,
membru al C.C. al P.C.R.. de acti
viști de partid.
A fost de fată Benedetto Santarelli. ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

Cronica

zilei

Tovarășul Cornel Burtică, viceprimministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, s-a întîlnit,
marți dimineață, cu tovarășul Metod
Rotar, secretar federal pentru co
merțul exterior al R.S.F. Iugoslavia.
în spiritul înțelegerilor convenite
în timpul convorbirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Serghei Kraigher, s-a analizat stadiul
actual al relațiilor economice dintre
România și Iugoslavia și s-au stabilit
noi căi de dezvoltare in continuare a
colaborării și cooperării in domenii
de interes reciproc, a schimburilor
comerciale dintre cele două țâri.
La întrevedere au luat parte Ion
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, și Ion Constantinescu, adjunct al ministrului indus- '
triei de mașini-unelte, electrotehnică
și electronică, președinte al Camerei
de Comerț și Industrie a Republicii
Socialiste România.
★

Marți, tovarășul Vasile Bulucea,
ministrul transporturilor și telecomu
nicațiilor al Republicii Socialiste
România, și tovarășul Metod Rotar,
secretar federal pentru comerțul ex
terior al R. S. F. Iugoslavia, au sem
nat „Acordul între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Consiliul
Federal Executiv al Adunării Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via privind navigația maritimă".

. în aceeași zi a fost semnat și Contractul-cadru româno-iugoslav pe ter
men lung de cooperare, specializare
și livrări reciproce de nave și echipa
ment naval.
La solemnitatea semnării celor
două documente au fost prezenți, to
varășul Cornel Burtică, viceprim-mlnistru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, alte persoane
oficiale.

SĂRBĂTOAREA

MADRID

Noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceausescu
-primită cu viu interes la reuniunea geueral-europeană
Apelul pentru dezarmare și pace al F.D.U.S. a fost difuzat în rîndul
delegațiilor statelor participante și prezentat în plenul reuniunii
MADRID 10 (Agerpres). — Apelul
pentru dezarmare și pace al Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste din Republica Socialistă Româ
nia, lansat din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, adresat tuturor
organizațiilor democratice, opiniei pu
blice, popoarelor din toate țările, a
fost difuzat tuturor delegațiilor țări
lor participante la reuniunea de la
Madrid a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.
Această nouă și importantă iniția
tivă ,de politică externă a tării noas
tre, care se înscrie pe linia acțiuni
lor consecvente și a eforturilor ne
obosite desfășurate pe plan interna
țional de România, de președintele
Nicolae Ceaușescu, pentru oprirea
cursei înarmărilor, pentru dezarmare
și apărarea dreptului fundamental al
oamenilor și al națiunilor la pace și
la existentă liberă și independentă,
a fost primită cu deosebit interes de
delegațiile statelor participante.
în cursul dimineții de marți. Apelul
F.D.U.S. a fost prezentat în plenul
reuniunii general-europene.
Luind cuvîntul cu acest prilej,
șeful delegației tării noastre, amba
sadorul Ion Datcu. a arătat că noua
inițiativă a președintelui Nicolae
Ceaușescu, a României socialiste dă
expresie voinței de pace a poporului
român șl reprezintă, totodată, o vi
brantă chemare la unirea eforturilor
tuturor popoarelor lumii, care trebuie

să acționeze acum, pînă nu va fi
prea tîrziu, pentru a se pune stavilă
politicii de încordare și război, pen
tru salvgardarea civilizației, a vieții
generațiilor viitoare, pentru garanta
rea dezvoltării libere și independente
a fiecărui popor.
Poporul român — a menționat In
continuare vorbitorul — acordă o im
portanță deosebită reuniunii de la
Madrid șl crede în capacitatea ei de
a acționa pentru a se pune capăt
cursei înarmărilor, folosirii forței și
amenințării cu forța in relațiile dintre
state, in așa fel Incit toate problemele
litigioase să fie soluționate exclusiv
pe cale pașnică, pentru realizarea —
prin diminuarea și reducerea arma
mentelor — a unui echilibru militar
care să nu afecteze securitatea niciunei țări.
După ce a reafirmat hotârîrea fer
mă a României de a acționa, alături
de alte state, pentru încheierea cu
succes a reuniunii de la Madrid, pen
tru a se ajunge la înțelegeri cit mal
bune in toate domeniile, cu alte cu
vinte pentru adoptarea unui document
final, substantial și echilibrat, cores
punzător intereselor tuturor statelor
participante,
reprezentantul tării
noastre a spus : Apelul F.D.U.S., ul
timele luări de poziție ale șefului sta
tului român se adresează direct fo
rumului nostru, relevind o dată mai
mult importanta primordială care
revine, In actualele condiții interna

ționale, Înfăptuirii obiectivului prin
cipal al reuniunii — convocarea unei
conferințe pentru întărirea încrederii
și dezarmare in Europa, care, alături
de celelalte măsuri ce vor fi conve
nite in cadrul reuniunii, ar fi de na
tură să contribuie la întărirea încre
derii dintre țările noastre, la reluarea
și dezvoltarea cursului spre destindere
și largă cooperare internațională.
Trecînd, în continuare. în revistă ce
lelalte propuneri și obiective concrete
din Apelul pentru dezarmare și pace
al F.D.U.S., vorbitorul g arătat că
acestea exprimă îngrijorarea și
preocupările poporului român, ale că
rui interese fundamentale se Identi
fică cu interesele generale de pace și
securitate ale tuturor națiunilor, de
bună vecinătate, de respectare a drep
tului tuturor popoarelor la viată, la o
existență liberă și demnă.
Delegația română este de părere că
nu există obstacole insurmontabile in
calea realizării unei înțelegeri intre
cele 35 de țări participante care ar fi
de natură să contribuie la dezvol
tarea procesului C.S.C.E. Situația
gravă existentă în lume, pericolele
tot mai numeroase la adresa păcii și
independenței popoarelor — a arătat
în încheiere vorbitorul — ne obligă
să acționăm în această direcție, să ne
unim eforturile, așa cum se arată și
în Apelul F.D.U.S., pentru a asigura
încheierea cu succes a reuniunii de la
Madrid.

Crește împotrivirea popoarelor față de cursa înarmărilor,

iau amploare

manifestările pentru dezarmare și pace
nucleare sub control american, deoa
rece dorim să ne exercităm dreptul
de a decide singuri asupra existentei
noastre" — a declarat deputatul so
cial-democrat în Bundestag, Karl
Heinz Hansen. Luînd cuvîntul la sfîrșitul săptămînii trecute, in cadrul
unei adunări a tineretului desfășura
te la Miinchen. deputatul vest-german a subliniat că cine justifică po
litica de suprainarmare a N.A.T.O.
consimte nu numai Ia un genocid
îmootriva propriului popor, ci si a
altor popoare, care nu participă la
aceste înarmări,

HELSINKI 10 (Agerpres). — în
condițiile intensificării cursei înar
mărilor nucleare și ale apariției doc
trinei S.U.A. potrivit căreia ar fi po
sibil un război nuclear limitat, miș
carea pentru pace, care ia amploare
în, lume, are o importantă deosebită
— a declarat Kalevi Sorsa. președin
tele Partidului Social-Democrat din
Finlanda.
Kalevi Sorsa s-a pronunțat din nou
în favoarea unei întruniri a repre
zentanților statelor nenucleare în
probleme ale dezarmării și secu
rității, precum și pentru crearea unei
zone denuclearizate în nordul Eu
ropei.

TOKIO 10 (Agerpres). — Japonia
se pronunță împotriva amplasării de
arme nucleare pe continentul asiatic
— a declarat. în parlamentul tării.
Yoshifumi Matsuda, reprezentant al

BONN 10 (Agerpres). — Statelor
Unite trebuie să le devină clar fap
tul că „nu sintem pregătiți să ac
ceptăm stationarea noilor rachete

Ministerului Afacerilor Externe ni
pon.
Declarațiile Iul Yoshifumi Matsuda
au constituit răspunsul oferit în ca
drul Comitetului special pentru secu
ritate al Dietei la interpelarea unui
grup de deputati. care și-au expri
mat îngrijorarea în legătură cu peri
colul pe care il reprezintă armele nu
cleare.

WASHINGTON 10 (Agerpres). —
La șantierele navale din orașul ame
rican Groton (statul Connecticut) a
avut loc o demonstrație împotriva
războiului și a înarmărilor nucleare.
Manifestanții și-au exprimat îngri
jorarea în legătură cu înzestrarea
flotei maritime militare a S.U.A. cu
noi tipuri de submarine capabile să
ia la bordul lor 24 de rachete nu
cleare de tip „Trident".
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Telex
Teleșcoală
Tragerea Pronoexpres
Actualitatea muzicală
Revista „Cintâril României"
Omul și sănătatea
1001 de seri
Telejurnal
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Practic, util, .gospodărește
Universul femeilor
Luptăm pentru pacea .umil
—
cintece și versuri
S0,35 Pentru dezarmare șl pace —
o
nouă și strălucită inițiativă a to-
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17,05
17.15
17.55
18,10
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19.00
19.25
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vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12,
13 și 14 noiembrie. In țară : Vreme
rece. Cerul va fi variabil, cu tnnorărl
maf accentuate In nordul și estul târli,
unde vor cădea ninsori locale. în rest,
precipitații izolate, mai ales sub for
mă de ninsoare. VIntul va sufla slab
pînă la moderat, cu unele Intensificări
la Începutul intervalului In
Moldova,
dt și în zonele de munte. Temperatura
în creștere ușoară, in 'a doua parte a

varășulul Nicolae
Ceaușescu,
a
României socialiste
23,55 Fotbal : Elveția — România — tn
preliminariile campionatului mon
dial. Transmisiune directă de la
Berna (repriza I)
21.45 Telejurnal
22,00 Fotbal : Elveția — România (re
priza a II-a)
22.45 închiderea programului
PROGRAMUL 1

Telejurnal
Buletinul rutier al Capitalei
Muzică de jaz
Din țările socialiste
Film artistic : „Pămlnt natal".
Premieră TV. Producție a studiou
rilor japoneze
21.45 Telejurnal
22.00 Teleenclclopedla
22.45 închiderea programului

19.00
19,25
19,40
20.00
20,23

intervalului. Minimele vor f! cuprinse
intre minus 15 șl minus 5 grade, mal
ridicate pe litoral, Iar maximele între
minus 4 și plus 6 grade. Local, se va
produce Îngheț la sol. în a doua parte
a intervalului, condiții de ceață.
In
București : Vreme rece. Cerul va fl
temporar noros, favorabil precipitațiilor
slabe, mal ales sub formă de ninsoare.
Vintul va sufla slab pînă la moderat.
Temperatura In creștere ușoară tn a
doua parte * intervalului.
Minimele
vor oscila intre minus 6 șl minus 1
grad, Iar cele maxime Intre 2 și 5 gra
de. (Ileana Mihăilă, meteorolog de ser
viciu) .

Tovarășului JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii,
Președintele Republicii Populare Angola
LUANDA

Cu prilejul celei de-a Vî-a aniversări a cuceririi independentei de stat
a Republicii Populare Angola, doresc să vă transmit, în numele Partidului
Comunist Român, al guvernului și poporului român, ca și al meu personal,
calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, iar poporului angolez
prieten noi succese pe calea construirii unei vieți noi, a progresului și
prosperității.
Pronunțîndu-se cu hotărire împotriva politicii imperialiste, colonialiste,
neocolonialiste, de apartheid și discriminare rasială, poporul român, România
socialistă își exprimă și cu acest prilej solidaritatea și sprijinul față de lupta
poporului angolez împotriva agresiunii sud-africane, pentru apărarea și
întărirea independenței naționale a Republicii Populare Angola.
îmi exprim ferma convingere că raporturile de prietenie și solidaritate
militantă statornicite între cele două popoare încă în anii grei ai luptei
de eliberare a poporului angolez, extinse și aprofundate după cucerirea
independenței de stat a Angolei, se vor dezvolta tot mai mult în viitor, spre
binele celor două țări și popoare, al păcii, destinderii și colaborării
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul angolez sărbătorește as
tăzi împlinirea a sase ani de la
Droclamarea independentei națio
nale — act de însemnătate istorică,
prin care si-a găsit încununare
lupta îndelungată dusă, sub condu
cerea Mișcării Populare pentru
Eliberarea Angolei. impotriva do
minației coloniale.
Tară cu circa 6 milioane de lo
cuitori si cu un vast teritoriu. însumind 1 246 700 kmp, Angola
dispune de însemnate resurse na
turale. a căror valorificare in
folosul propriu reprezintă una din
principalele preocupări ale poporu
lui angolez. Acest fapt este confir
mat de numeroasele măsuri între
prinse din 1975 și pînă azi pentru
consolidarea sectorului de stat în
economie (naționalizarea întreprin
derilor industriale, a sectorului
bancar, a marilor ferme), ca si de
desfășurarea unei intense activități
pentru sporirea producției indus
triale si agricole. Traducerea in
viată a hotăririlor adootate de Drimul Congres al M.P.L.A. — Partidul
Muncii, din decembrie 1977. a fost
marcată de o serie de succese de
seamă în făurirea vieții noi. Astfel,
extracția de titei a atins anul tre
cut 9 milioane de tone ; în secto
rul agricol, unde lucrează 85 la
sută din populația tării. îsi desfă
șoară in prezent activitatea circa
300 de cooperative agricole de moductie. precum si 3 500 de asociații
ale țăranilor, ce cuprind. împreună,
jumătate de milion de membri.
Congresul extraordinar al M.P.L.A.
— Partidul Muncii, desfășurat la
sfîrșitul anului trecut, a stabilit obiectivele ce vor sta in fata popo
rului angolez în etapa următoare,
confirmind faptul că telul strategic

BELGRAD 10 (Agerpres). — La
Belgrad au continuat convorbirile oficiale între Veselin Giuranovici,
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, și primul
ministru al Republicii Zimbabwe.
Robert Mugabe. Cei doi șefi de gu
vern, menționează agenția Taniug,
au efectuat un schimb de opinii asu
pra unor probleme internaționale

în perioada 7—10 noiembrie a.c.
ne-a vizitat țara o delegație ecuadoriană, condusă de Orlando Alcivar
Santos, ministrul industriei, comer
țului și integrării. Delegația a vizitat
întreprinderea de tractoare din Bra
șov, întreprinderea „1 Mai" din Plo
iești, Combinatul petrochimic Brazi
și a avut întrevederi cu conducerile
Ministerului Industriei Construcțiilor
de Mașini, Ministerului Petrolului și
Ministerului Minelor.
Marți dimineața, delegația a fost
primită de Cornel Burtică, viceprimministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Cu această ocazie a fost semnat un protocol pri
vitor la dezvoltarea în continuare a
schimburilor comerciale și cooperării
economice între cele două țări în anii
1982—1985.
(Agerpres)

tură, spectacole culturale, vizite la
obiective social-culturale. De aseme
nea. in cadrul Intilnirii se va desfă
șura seminarul cu tema : „Lupta ti
neretului pentru pace, securitate,
pentru realizarea dezarmării".
în cadrul manifestării de deschi
dere a Intilnirii prietenești, participanții la dezbateri și-au exprimat în
crederea că aceasta se va înscrie ca
un moment important în întărirea
prieteniei si colaborării între tînăra
generație din România si din Italia,
în interesul celor două popoare, al
cauzei păcii, destinderii și progresu
lui în Europa și în întreaga lume.
în aceeași zi, tinerii participanti la
întilnire au vizitat întreprinderea „1
Mai" și Institutul de petrol și gaze
din municipiul Ploiești.

REPUBLICII POPULARE ANGOLA

al revoluției angoleze este crearea
bazei tehnico-materiale pentru edificarea noii societăți, socialiste.
O atenție permanentă este acor
dată institutionalizării si întăririi
puterii populare, dezvoltării multi
laterale a economiei, sarcini cu atit
mai complexe cu cit forțele reactiunii. regimul rasist sud-african
își continuă provocările. ,acțiunile
de subminare, inclusiv prin recur
gerea la acțiuni agresive asupra
teritoriului angolez.
în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate militantă cu
popoarele africane, tara noastră ur
mărește cu simpatie eforturile po
porului angolez pe calea consolidă
rii independenței, a făuririi une
vieți noi. România socialistă, care
s-a aflat mereu alături de poporul
angolez de-a lungul anilor de luptă
pentru neatirnare. acordîndu-i În
tregul sprijin politic, moral și ma
terial, a salutat cu căldură victoria
Angolei. a recunoscut imediat gu
vernul creat de M.P.L.A.. stabilind
relații diplomatice cu noul stat inde
pendent. între România și Angola
s-au statornicit relații de colabora
re fructuoasă, care cunosc o conti
nuă dezvoltare. O contribuție deter
minantă la intărirea conlucrării re
ciproc avantajoase româno-angoleze
a avut-o vizita efectuată, in 1979. in
Angola de președintele Nicolae
Ceaușescu. Convorbirile la nivel
Înalt, documentele semnate cu acel
prilej, in primul rînd Tratatul de
prietenie și cooperare, au asigurat o
bază și mai trainică dezvoltării în
continuare a colaborării prietenești
dintre partidele, țările si popoarele
noastre. în avantajul reciproc, al
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

Vizita premierului Republ icii Zimbabwe In R.S.F.I.
actuale, o atenție deosebită acordlndu-se situației din sudul Africii. în
cursul convorbirii a fost subliniată,
de asemenea, necesitatea întreprin
derii unor eforturi In direcția îmbu
nătățirii climatului politic mondial,
precum și pentru rezolvarea marilor
probleme economice cu care este
confruntată omenirea la ora actuală,
relevă agenția citată.

Pentru o nouă strategie regională de dezvoltare independentă
Primul Congres al Asociației economiștilor din America Latinâ

CARACAS 10 (Agerpres). — Inaugurind lucrările primului Congres
al Asociației economiștilor din Ame
rica Latinâ și bazinul Caraibilor,
Garlos Alzamora, secretarul executiv
permanent al S.E.L.A. (Sistemul
Economic Latino-American), s-a pro
nunțat pentru „o nouă strategie re
gională de dezvoltare independentă
bazată pe acțiunea comună a țărilor
de pe continent", transmite agenția
P.S. El a subliniat necesitatea unei
acțiuni regionale concertate care să
consolideze cuceririle independentei
în materie de resurse naturale, să

INTÎLNIRE PRIETENEASCĂ DINTRE TINERI
DIN ROMÂNIA Șl TINERI DIN ITALIA'
Marti, la Ploiești, s-a deschis întilnirea prietenească între tineri din
România și tineri din Italia, mani
festare ce. se înscrie ne linia preocu
părilor Uniunii Tineretului Comunist
de a dezvolta și diversifica legăturile
de prietenie și colaborare internațio
nală.
Concepută în spiritul Declarației
româno-italiene privind schimburile
pe linie de tineret, întîlnirea priete
nească își propune să contribuie la
întărirea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre tineretul din cele
două țări, la realizarea unui util
schimb de experiență privind preo
cupările pe linie de tineret.
Cu acest prilej vor fi organizate
dezbateri privind problematica tine
rei generații din cele două țări. întilniri cu tineri din industrie, agricul

A

NAȚIONALĂ

contribuie la dezvoltarea industriei șl
exporturilor și să conducă la regle
mentarea investițiilor străine. Fată
de actuala conjunctură economică
internațională. caracterizată prin
recesiune, protectionism și inflație,
noua strategie de dezvoltare a Ameridi Latine trebuie să vizeze revalo
rizarea pieței regionale latlno-americane. ca element autonom si dina
mic al dezvoltării comertyltA șl ge
nerării de resurse proprii, pentru a
rupe astfel ciclul endemic al gigan
ticei datorii externe — a subliniat
CariOs Alzamora.

Alegeri legislative în Malta
MALTA 40 (Agerpres). — La 12
decembrie, în Malta vor avea loc
alegeri legislative — a anuntat pre
ședintele acestei țări. Anton Butti-

Helsinki. Demonstrație de masă pentru o lume a păcii, fără arme nucleare

GENTIILE DE PRESA
e scurt
CONFERINȚA F.A.O. — Partici
panta la lucrările celei de-a XXI-a
sesiuni a Conferinței generale a
Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație
___ _ ,.
si Agricultură
(F.A.O.) au ajuns marți la un con
sens pentru a estima prioritatea in
acțiunea de combatere a foametei,
strategiile vizind dezvoltarea pro
ducției agricole și exploatarea re
surselor locale de energie in țările
„lumii a treia".
HOTĂRÎRI. întrunită în prima
sa sesiune după alegeri, Adunarea
Poporului a Birmaniei (parlamen
tul), care a ales luni noul șef al
statului, a desemnat, de asemenea,
guvernul țării, realegînd în funcția
de prim-ministru, pentru un nou
mandat de patru ani, pe U Maung
Maung Kha. Portofoliul afacerilor
externe a fost repartizat lui U Chit
Khlaing. Cea de-a IV-a Plenară a
C.C. al Partidului Programului So
cialist Birmanez a ales pe U Aye
Ko în funcția de secretar general
al C.C. al P.P.S.B., in locul lui U
Thuang Kyi, care a încetat din
viată.
CONVORBIRI AMERICANO-JAPONEZE. Aflat la Tokio, subsecre
tarul de stat al S.U.A., Walter

Stoessel, a avut o întrevedere cu
ministrul afacerilor externe al Ja
poniei, Sunao Sonoda, căruia i-a
înminat un mesaj din partea secre
tarului de stat Alexander Haig. Agenția Kyodo apreciază că docu
mentul reprezintă o cerere fermă
din partea Statelor Unite adresată
Japoniei de a adopta de urgență
măsurile care se impun pentru co
rectarea imensului dezechilibru care
afectează schimburile comerciale
dintre cele două țări.
CONVORBIRI ITALO-ENGLEZE.
Primul ministru al Italiei, Giovanni
Spadolini, a efectuat o vizită ofi
cială în Marea Britanie, în cursul
căreia a conferit cu șeful guver
nului britanic, Margaret Thatcher.
Interlocutorii au procedat la o exa
minare detaliată a problemelor cu
care este confruntată Piața comună
și care vor figura pe agenda reu
niunii la nivel înalt a C.E.E. de la
Londra, din zilele de 26 și 27 no
iembrie.

DECLARAȚIE. Cu prilejul vizitei
oficiale în R.D. Germană a lui Aii
Nasser Mohammed, secretar general
al C.C. al Partidului Socialist Yemenit, președintele Prezidiului Con-

siliului Suprem al Poporului șl
prim-ministru al Republicii Demo
crate Populare Yemen, au fost sem
___documente
_ vizind
nate mai multe
intensificarea cooperării dintre cele
două partide și state.
FESTIVAL BALCANIC DE POEZIE. La Salonic a avut loc „,Festivalul poeziei din țările balcanice",
la care au luat parte scriitori din
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Roma
nia și Turcia. Țara noastră a fost
reprezentată de poeții Eugen Jebeleanu, Victor Felea și Cezar Bal
tag. Luni, centrul elen al Pen-Clubului a organizat o intilnire între
scriitorii români și greci.
EMISIUNE DE MUZICA ROMA
NEASCA. — Postul de radio elve
țian de limbă germană a transmis
o emisiune dedicată muzicii româ
nești, in cadrul căreia a fost pre
zentată o expunere asupra contri
buției artei muzicale din țara noas
tră la cultura universală. A fost
evidențiată, în context, influența lu
crărilor lui George Enescu asupra
evoluției muzicii in secolul nostru.
NAVIGAȚIE

MARITIMA.

La

9 noiembrie au început la Londra

lucririle celei de-a XH-a sesiuni
a Adunării Generale a Organi
zației Interguvernamentale Con
sultative pentru Navigație Maritimă
(I.M.C.O.). La această sesiune, la
care participă delegații din 121 de
state membre, intre care și Româ
nia, organizația va dezbate pro
bleme privind dezvoltarea transpor
turilor maritime, organizarea și si
guranța traficului maritim, comba
terea poluării mărilor și oceanelor.
VOT ÎMPOTRIVA RASISMULUI,
într-o atitudine de respingere fără
precedent a politicii de apartheid
promovate de guvernul rasist de la
Pretoria, locuitorii unei zone‘rezer
vate numai albilor, din suburbia
Constantia-Tokai, din apropiere de
Capetown, au votat în favoarea des
chiderii zonei respective tuturor
raselor.
PRODUCȚIA INDUSTRIALA A
ITALIEI A SCĂZUT în primele trei
trimestre ale acestui an cu 3,6 la
sută in comparație cu perioada si
milară a anului 1980. Cele mai pu
ternice reculuri ale producției s-au
înregistrat în industriile încălțămin
tei, confecțiilor, precum și în cea
metalurgică.

MAJORĂRI DE PREȚURI. Pre
țurile cu ridicata erau în Austria,
in luna octombrie a.c., cu 9,8 la
sută mai mari decît în perioada co
respunzătoare din 1980 — a anun
țat, la Viena, oficiul central de sta
tistică. Cel mai mult au crescut
prețurile la electricitate, benzină și
motorină, precum și la bunurile
alimentare — In special la legume
și fructe — șl la produsele indus
triei constructoare de mașini și de
îngrășăminte chimice.

gieg. Șeful statului a dispus, totoda
tă, dizolvarea parlamentului.
Potrivit aprederii observatorilor
politici, lupta pentru obținerea ma
jorității parlamentare se va da Intre
Partidul Laburist al premierului
Dom Mintoff. aflat la conducerea
administrației țârii de 10 ani, șl
Partidul Nationalist, condus de
Edward Frenech Adami. în prezent,
în parlament laburiștii dețin 34 de
mandate, iar membrii Partidului Na
tionalist — 31.
La scurt timp după anunțarea da
tei desfășurării alegerilor, ambele
partide au lansat practic campania
electorală. Manifestul electoral al
Partidului Laburist se pronunță pen
tru promovarea în continuare a unei
politici de nealiniere, în vreme ce
naționaliștii optează pentru relații
mai strînse cu Piața comună.

Aprecieri din surse oficiale
cu privire la situația
economica a S.U.A.
WASHINGTON 10 (Agerpres). —
Murray Weidenbaum, președintele
Consiliului consilierilor economici de
pe lingă președintele Statelor Unite,
a declarat luni, in cadrul unei con
ferințe de presă, că economia ameri
cană va continua să fie confruntată
cu actuala stare de recesiune în ur
mătoarele cîteva luni, existînd spe
ranțe de redresare relativă abia către
primăvara anului 1982 — relatează
agenția United Press International.
De asemenea, oficialitatea americană
a apreciat că. in ciuda măsurilor adoptate de administrația republicană,
deficitul bugetar al S.U.A. pentru ac
tualul exercițiu financiar va fi mal
mare decit nivelul antecalculat de
42,1 miliarde dolari, fiind de așteptat
ca anumite diminuări ale acestui sold
pasiv să se producă abia spre anii
1983 și 1984. Este clar, a declarat
Murray Weidenbaum, că noi ne
aflăm în prezent tntr-o perioadă da
recesiune.
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