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SCHIMBUL ECHITABIL DE PRODUSE
INTRE SAT Șl ORAȘ
manifestare concretă a alianței și colaborării

dintre clasa muncitoare și țărănime
.Schimbul între oraș și sat, realizat pe principii socialiste,
la prețuri stabile, echitabile, între produsele industriale și agri
cole, constituie, de fapt, baza alianței dintre clasa muncitoare
și țărănime, chezășia înfăptuirii principiilor socialiste de pro
prietate, de repartiție, garanția bunăstării națiunii noastre so
cialist e“
NICOLAE CEAUȘESCU
între multiplele Învățăminte șl
Semnificații majore pe care le pune
în lumină magistrala cuvintare rosti
ta de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cu prilejul sărbătoririi „Zilei recol
tei" la marea adunare populară din
municipiul Brăila, se evidențiază cele
privind alianța muncitorească-țărănească — „baza de granit a orinduirii noastre socialiste și comuniste",
cum a fost caracterizată de secreta
rul general al partidului. Desigur,
în strategia și tactica Partidului
Comunist Român pentru transfor
marea revoluționară a societății, pro
blema alianței muncitorești-tărănești
a ocupat întotdeauna un loc cen
tral. ca factor hotărîtor al victoriei
in lupta de eliberare socială si na
țională. în izbînda revoluției popu
lare si înscrierea fermă a tării noas
tre pe calea socialismului si comu
nismului.
întotdeauna va fi pildă exempla
ră a acestei puternice alianțe spri
jinul eroic, neprecupețit, pe care l-a
acordat clasa muncitoare țărănimii in
Înfăptuirea reformei agrare în primă
vara anului ’45.
Sprijinul direct, acordat In conti
nuare țărănimii în lupta pentru li
chidarea exploatării la sate, pentru
făurirea unei vieți noi. eliberate de
privațiunile micii parcele de pămînt.
în limitele cărora îsi consuma ela
nurile și aspirațiile, a dat noi di
mensiuni de trăinicie alianței mun
citorești-tărănești. Alături
........ . de
’ clasa muncitoare, tărănimea participă direct la conducerea statului prin larga ei reprezentare în
Marea Adunare Națională. In Frontul Democrației S1 Unității Socialiste. consiliile populare, prin prezen
ta în guvern a președintelui
U.N.C.A.P.. ca si prin consultarea
sistematică asupra principalelor pro
iecte de legi, asupra orientării po
liticii partidului în cadrul celui mai
cuprinzător forum reprezentativ care
este însuși Congresul țărănimii.
Trăinicia alianței muncitorești-țărănesti are nu numai determinări po
litice. ci si numeroase temeiuri economice. Mai mult chiar, aceeași
alianță trebuie să se manifeste cu
putere în primul rînd în domeniul economic. Cuprinse intr-o ecuație ge
nerală. aceste raporturi economice se
relevă în faptul că o bună parte
din producția realizată de clasa mun
citoare în industrie — mijloace de pro
ducție sau bunuri de consum — este
nemijlocit destinată satelor, după cum
o însemnată parte din producția agricolă este destinată oamenilor
muncii dd la orașe, industriei bunurilorKV consum.
Din acest unghi trebuie privite, de
sigur, și- preocupările și măsurile
care au fost adoptate în ultimul timp
de conducerea partidului și statului
cu privire la sporirea producției in
dustriale și agricole și asigurarea

schimbului echitabil de mărfuri în
tre oraș și sat. Intr-adevăr, examinînd aceste măsuri — de la hotăririle și orientările trasate în cadrul
unor importante foruri la nivel na
țional, precum Congresul țărănimii,
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii sau consfătuirile de lucru de la
C.C. al P.C.R., și pînă la recentele
decrete privind întărirea autoconducerii și autoaprovizionării teritoriale
și asigurarea aprovizionării normale,
ritmice, echitabile a populației cu
produse agroalimentare — apare clar,
pe lingă semnificația lor practică, ime
diată, și semnificația politică mai lar
gă, in toate acestea găsindu-și reflec
tare atenfia deosebită acordată dez
voltării continue a legăturilor dintre
oraș și sat, întăririi alianței dintre
cele două clase principale ale socie
tății — clasa muncitoare și țărăni
me, ca premisă esențială a progresu
lui multilateral al societății noastre.
De fapt, prin măsurile adoptate
pentru sporirea producției și asigura
rea aprovizionării in bune condiții a
populației cu produse agroalimenta
re, se dă o nouă expresie nivelului
la care a ajuns alianța muncitoreas
că-țărănească — ca o consecință le
gică a întregii dezvoltări pe care a
cunoscut-o societatea noastră în anii
socialismului. însuși ecoul puternic
trezit de aceste măsuri, atitudinea de
deplină aprobare cu care au fost intimpinate de muncitori, țărani, de cei
lalți oameni ai muncii, exprimă forța,
trăinicia acestei alianțe, vo.ința îm
părtășită de masele largi de la orașe
și sate de a acțictaa în strînsă uni
tate în interesul lor propriu și al în
tregii societăți.
INDUSTRIALIZAREA TARII —
TEMELIA PROGRESULUI GENE
RAL AL AGRICULTURII. A PROS
PERITĂȚII ȚĂRĂNIMII. Descifrînd
cum se manifestă in mod concret
in viața societății noastre alianța
muncitorească-țărănească, se cuvin
subliniate
înainte de toate efor
turile perseverente ale clasei mun
citoare pentru înfăptuirea neabătută
a politicii de industrializare a tă
rii — ca o condiție fundamentală a
progresului întregii societăți, a creș
terii în ritm rapid a tuturor ramu
rilor si întregii economii, a reduce
rii decalajului fată de țările avan
sate economic, consolidării indepen
dentei naționale. Este o realitate
pregnantă că tot ceea ce a dobîndiț
țărănimea în ultimele trei decenii
este hotărîtor înrîurit de eforturile
neobosite, de munca plină de abne
gație a clasei muncitoare, care a dus
si duce în continuare ne umerii ei,
cu elan patriotic și înaltă conștiin
ță revoluționară, greul operei de
construcție socialistă, de înfăptuire a
industrializării.
Progresele mari realizate în anii
socialismului în direcția mecanizării.

chimizării, irigațiilor. Îmbunătățirilor
funciare si electrificării agriculturii,
prin care s-au schimbat din teme
lie condițiile de muncă ale țărăni
mii. reprezintă dovezi edificatoare ale
sprijinului multilateral pe care sta
tul. clasa muncitoare îl acordă ță
rănimii pentru sporirea producției agricole. pentru a se bucura de un
grad de civilizație tot mai înalt Acest sprijin se concretizează preg(Continuare în pag. a V-a)
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NEGREȘTI : Fabrică
de utilaje
pentru construcții
La Negrești, cel mai tînăr oraș
aflat în plină dezvoltare al ju
dețului Vaslui, a intrat în func
țiune o nouă și importantă uni
tate industrială : fabrica de uti
laje pentru construcții. Primelor
două capacități productive de
800 tone pe an utilaje pentru
construcții și de 70 tone piese
de schimb și construcții metalice, li se vor adăuga în curind
altele, care vor acoperi necesi
tățile șantierelor pentru noile obiective industriale și social-culturale ce se înalță în județ.
(Petru Necula).

TIMIȘOARA :
în funcțiune,
o nouă turnătorie
La întreprinderea de mașini și
utilaje pentru agricultură „Tehnometal" Timișoara a intrat în
funcțiune o modernă turnăto
rie de piese de schimb turna
te pentru tractoare. Procesul
~
tehnologic de topire, formare și turnare este în întregime mecanizat și automati
zat. ceea ce permite atin
gerea unor înalte cote atît în
ce privește productivitatea mun
cii cit și calitatea produselor,
destinate fabricației proprii de
tractoare, precum și întreprin
derilor de profil. (Cezar Ioana).

Poporul român își ridică ferm
glasul în apărarea păcii,
împotriva cursei înarmărilor
Pe întreg cuprinsul țării au loc adunări și mitin
guri în cadrul cărora oamenii muncii, toți cetățenii pa
triei își afirmă deplina adeziune la noua inițiativă de
pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, hotărîrea de
a milita ferm, în spiritul Apelului Frontului Democrației
și Unității Socialiste, împreună cu toate popoarele
pentru lichidarea arsenalului nuclear hr Europa și îrr
lumea întreagă, pentru triumful politicii de dezarmare,
destindere și securitate internațională.
In pagina a 2-a : RELATĂRI DE LA ADUNĂRI Șl MITINGURI
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Urgențe în agricultură

Transportul produselor din cîmp
pînă la ultimul kilogram!

In timpul mitingului pentru pace — la întreprinderea bucureșteană „Laromet"

Toviarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste
România.
a
primit,
miercuri, delegația Partidului Socia
list Italian, condusă de tovarășul
Bettino Craxi, secretar general al
partidului, care, la invitația C.C. al
P.C.R., face o vizită de prietenie în
țara noastră. Din delegație fac parte
Margherita Boniver-Pini. membru al
Direcțiunii P.S.I.. șefa Departamen
tului relații internaționale, senator.
Ugo Intini, membru al Direcțiunii
P.S.I., director responsabil al ziaru
lui „Avanti“.
Au luat parte Virgil Cazacu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R.. Nicolae
Constantin, membru al. Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
viceprim-ministru al guvernului.
Oaspetele a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut călduros
din partea socialiștilor italieni și
și-a exprimat satisfacția de a se reîntîlni cu secretarul general al Parti-

dului Comunist Român, de a conti
nua schimbul util de vederi in pro
bleme de interes reciproc.
Tovarășul Nicolae Ceausescu a sa
lutat cu căldură pe secretarul gene
ral al Partidului Socialist Italian și
a exprimat satisfacția fată de vizita
delegației P.S.I.. care reprezintă o
expresie a bunelor raporturi priete
nești dintre P.C.R. și P.S.I.
In timpul întrevederii s-a procedat
la o amplă informare reciprocă pri
vind activitatea și preocupările ac
tuale ale celor două partide si a svut
loc. in același timp, un schimb de
vederi în legătură cil dezvoltarea re
lațiilor dintre P.C.R. și P.S.I.. din
tre România si Italia, precum si asu
pra unor probleme actuale ale si
tuației Internationale.
în acest cadru, tovarășul Nicolae
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, si tovarășul
Bettino Craxl. secretar general al
Partidului Socialist Italian, au evi
dențiat cu satisfacție bunele relații

-pînă Ia ultimul hectar!
Timpul friguros care s-a instalat
din această săptămină în toate zo
nele tării dovedește că iarna este
foarte aproape, constituie un aver
tisment pentru oamenii muncii din
agricultură de a incheia neîntîrziat
toate lucrările agricole din cimp. de
a asigura condiții bune pentru iernarea animalelor. După cum se
știe, in această toamnă atît însămințările, cit și stringerea recoltei
au fost organizate mai bine, in cele
mai multe județe ele încheindu-se
la termenele stabilite. Totuși, nin
sorile și temperaturile scăzute din
ultimele zile au luat prin surprin
dere pe unii agricultori : în cîteva
județe mai sînt de recoltat porumb,
sfeclă de zahăr, legume râdăcinoase. mai sint de transportat cantități
importante de produse și de însilozat furaje. Pornind de la această
situație, conducerea partidului a
cerut organelor și organizațiilor de
partid, consiliilor populare și orga
nelor agricole să acționeze hotărit
pentru mobilizarea tuturor forțelor
din unitățile agricole, de la sate,
astfel incit stringerea. transportul
și depozitarea produselor agricole,

arăturile adinei și pregătirile pen
tru iernarea animalelor să se în
cheie intr-un timp cit mai scurt.
Cu prioritate se impune să se
strîngă și să se transporte întreaga
recoltă de porumb și sfeclă de za
hăr care mai există pe cimp. Po
trivit datelor furnizate de Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare. mai este de strins recolta
de porumb de pe unele suprafețe
în județele Timiș, Călărași, Dolj,
Ialomița, Constanța. Brăila, lucrare
care poate și trebuie să se termine
in cel mult 2—3 zile. De asemenea,
vor trebui depuse eforturi susți
nute pentru a se încheia recoltarea
celorlalte culturi, cum sînt sfecla
de zahăr si legumele rădăcinoase. A
mai rămas de strins recolta de
sfeclă de zahăr de pe suprafețe mai
mari în judetelț Dolj — 2 200 hec
tare, Teleorman — 2 100 hectare,
Brăila — 1 700 hectare. Timiș —
1 000 hectare etc. Totodată, legu
mele rădăcinoase au fost recoltate
doar de pe 59 la sută din suprafață,
cele mai mari restanțe înreeistrin(Continuare în pag. a IV-a)
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tinără. in vîrstă de 29 de
ani. care după ce a pus
mincarea De foc abia pridi
dește prin curte să închidă
păsările, să hrănească „la
nas" cei doi porci grași, in
cit nu se mai pot scula de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a reținut la dejun pe
secretarul general al Partidului So-

cialist Italian, tovarășul Bettino
Craxi.
Au participat tovarășii Iosif Banc,
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Nicolae Constantin, Ludovic Fazekas,
arenas, Dumitru Popescu, Ștefan Andrei.

9
Au luat parte, de asemenea, Mar
gherita Boniver-Pini, Ugo Intini.
în timpul dejunului, desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prietenie, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Bettino Craxi au rostit toasturi.

Toastul tovarășului

Toustul tovurușului

Nicolue Ceausescu

Bettino Craxi

As dori să exprim satisfacția mea pentru bunele relații
existente între Partidul Comunist Român și Partidul
Socialist Italian, să adresez încă o dată tovarășului Craxi,
celorlalți tovarăși un salut călduros și să-mi exprim con
vingerea că și această vizită, convorbirile pe care le-am
avut vor contribui Ia întărirea colaborării dintre partidele
noastre, la întărirea relațiilor dintre România si Italia,
la victoria luptei pentru o politică de destindere, de inde
pendentă națională și de pace.
Intr-adevăr, in viata internațională sînt multe probleme
complexe. In Europa trebuie să facem totul pentru a opri
instalarea noilor rachete și pentru îndepărtarea celor
existente, pentru a opri bomba cu neutroni, pentru tre
cerea Ia dezarmare, la realizarea unor relații noi. Pornim
de la necesitatea ca popoarele din Europa să-și întărească
colaborarea, privindu-le nu împărțite în blocuri militare
sau organisme economice, ci ca un întreg. Europa este un
continent care are interese comune și trebuie să-si păs
treze unitatea în condițiile diversității de orinduiri socia
le. pe baza respectului independentei și suveranității fie
cărei națiuni. Toi astfel privim organizarea relațiilor
dintre state în întreaga lume, în spirit de egalitate și
ueamestec in treburile interne.
Sperăm că partidele noastre, țările noastre vor conlucra
strins în soluționarea marilor probleme internaționale, in
interesul ambelor popoare, al păcii în întreaga lume.
Urez o tot mai bună colaborare între partidele noastre,
Intre România și Italia !
Vă urez succese în activitatea ce o desfășura ti!
In sănătatea dumneavoastră!
Pentru pace, pentru o politică de independentă națională!

Vă mulțumesc, tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu,
în primul rînd pentru primirea foarte priete.nească și pen
tru importanta convorbire pe care am avut-o în cursul
acestei dimineți, și care ne-a permis să constatăm că, in
problemele de importantă vitală, avem o concordantă dePÎină de vederi. Există o Îngrijorare care este comună,
există o angajare care este, de asemenea, comună și hotărirea de a contribui, in măsura în care ne va fi în
putință, Ia crearea unui climat international mai bun, in
condiții de echilibru care poate să asigure o îndelungată
perioadă de pace, pentru că de aceasta avem nevoie, pen
tru că la aceasta trebuie să se gindească toti oamenii cu
rațiune.
Eu v-am intilnit cu plăcere, tovarășe președinte Nicolae
Ceaușescu, pentru că știu că din partea dumneavoastră, a
partidului și guvernului României, se exprimă constant
poziții care sint rodul unei viziuni echilibrate și înțelepte
fată de evenimentele care ne înconjoară.
Din păcate, noi nu avem puterea de a face să fie
urmată această cale prin hotăriri influente. Trebuie să
convingem însă pe cei mai puternici decit noi să meargă
Pe calea înțelepciunii. Cred că vom continua să facem
acest lucru cu mare convingere.
Am avut un amplu schimb de păreri asupra problemelor
pe care dumneavoastră le-ați menționat înainte. Repet,
incă o dată, că există o concordanță deplină intre noj.
Noi nu vrem să avem rachete și bombe cu neutroni. Dar
vom acționa să se ajungă la bune rezultate și în acest sens
să se desfășoare negocierile care vor începe la sfirșitul
acestei luni.
Nu pot să nu confirm sentimentele de prietenie pe care
le avem in mod tradițional fată de dumneavoastră. To
varășe președinte, dumneavoastră și cei prezenti aici știți
că aveți in noi și în Italia prieteni. Ca atare ne vom
comporta în continuare.
Pentru prietenia dintre țările noastre, care poate fi con
solidată tot mai mult, și pentru simpatia pe care noi o
purtăm in mod deosebit poporului român 1
In sănătatea dumneavoastră !

a umblat atîta după cadă,
după faianță, după țevi...
— Dar despre ce altă
meserie e vorba ? Pre
ședintele spunea că-i cres
cător de oi.
— Ei, o să vă spună el.

Avea numai două camere,
cum o moștenise și el, de
la bătrini. I-am curătat
pereții, pînă la piatră, am
tencuit-o și am mărit-o cu
acareturile pe care le ve
deți ca să ne simțim în ea

Casele de piatră, casele statorniciei

intr-un sat din Dobrogea
jos. îl are in preajmă pe
Florin, feciorul cel mic în
tors de la grădiniță.
— Ion trebuie să se în
toarcă acuși de la treabă.
Cînd vine, o ia si pe fată
de la școală.
Ion Cupes Insă tot nu se
arată si nevasta simte ne
voia să explice.
— De cînd cu noua lui
meserie, cum pune piciorul
în prag intră întîi in baie
și pe urmă dă ochii cu
copiii. Parcă a știut că o
să-și schimbe meseria, de

(Continuare în pag. a V-a)

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceausescu

CE GlNDESC DESPRE VIATA LA TARĂ TINERII CARE AU PRINS RĂDĂCINI IN SATUL LOR
La Plopeni. sat al comu
nei Chirnogeni din bărăga
nul de sud al Dobrogei,
casele s-au construit dintotdeauna din piatra care
țișnește din vatra așezării.
Case trainice, care-și nu
mără vîrsta în generații de
părinți și copii perindate
sub acoperișurile lor. Atita
doar că acoperișurile s-au
schimbat, din paie și co
ceni altădată, in țiglă și
tablă în ultimele decenii,
iar tencuiala de lut galben
a fost înlocuită cu ciment
căruia meșterii i-au dat
forme ondulate si culori
pastelate. Nimic nu s-a dărîmat la Plopeni niciodată,
în schimb, casele vechi au
fost modernizate si si-au
mărit spațiul de locuit cu
încă o cameră, două-trei.
după nevoile sporite de
confort și după numărul
crescind al membrilor de
familie.
...Ne oprim la una din
aceste case. Batem în poar
tă. la orele serii, singurele
cînd poate fi găsit cineva
acasă, pentru că aici locu
iește unul din frații Cupes.
vestiti în sat pentru hărni
cia lor. Dar iată că din cei
patru membri ai familiei
s-au adunat la vatră numai
doi. Maria Cupes. nevasta.

de prietenie și colaborare dintre
P.C.R. și P.S.I. și au exprimat hotărîrea de a acționa pentru dezvol
tarea acestor relații, pentru extinde
rea conlucrării dintre cele două
partide, în folosul ambelor țări, și
popoare, al cauzei păcii, securității si
independentei naționale, democrației
și progresului social, al înțelegerii și
cooperării internaționale. De ambele
părți s-a manifestat convingerea că
intensificarea conlucrării între P.C.R.
și P.S.I. contribuie la promovarea
colaborării multilaterale româno-italiene. la întărirea prieteniei tradi
ționale dintre popoarele român și
italian. A fost reafirmată hotărîrea
celor două partide de a-si aduce din
plin contribuția la dezvoltarea ra
porturilor dintre România și Italia
pe pian poițtic. economic, tehniooștiintific si cultural, la intensificarea
colaborării dintre cele două țări. în
folosul ambelor popoare, al cauzei

că acum nu mai tine se
cret.
Cînd apare bărbatul, dis
cuția începe tot de la casă
pentru că oricine i-ar trece
pragul n-ar putea să nu
remarce încăperile frumos
mobilate.
— Am cumpărat-o cu
șapte ani In urmă — zice
Ion Cupes — după ce ne-am
căsătorit, de la un cetățean
care o părăsise si plecase
la oraș. Dar care n-a mai
recunoscut-o nici el cînd a
mai trecut o dată pe-aici.

mai bine decit s-o simți la
oraș cel care a părăsit-o.
— Chiar, de ce a pârăait-o ? Ce face el la oraș ?
— Lucrează tot ca șo
fer. cum era si aici la noi.
dar n-a fost de părere cu
noi toți atunci cînd am ho
tărit în adunarea generală
să ne suflecăm minecile. să
punem umăr lingă umăr și
să ridicăm odată si presti
giul cooperativei noastre la
nivelul celor din jur; să nu
mai batem pasul pe loc cu
vacile alea de le sculai de

coadă, cu griul de nu se
putea ascunde nici cioara
în el și ne tot văităm că
primim numai 17 lei la
ziua-muncă. cum era pe
atunci.
Din vorbă în vorbă aflu
că hotărîrea de atunci a
cooperatorilor, cind alese
seră și un nou președinte
în persoana unui bun gos
podar ca Ion Cazacu, a fost
la fel de trainică și neclin
tită cum sînt casele de pia
tră ale Plopenilor. Coope
ratorii din ferma de vaci,
cu 1 100 de Capete și o pro
ducție medie de 3 300—3 500
litri anual, au adus coope
rativei. din 1974 și pînă în
prezent, toate diplomele de
fruntaș pe județ. De la tur
ma de aproape 4 000 de oi
se obțin an de an producții
medii de cite 6 kilograme
de lină, iar crescătoria de
porci a devenit o adevăra
tă fabrică de carne. La
cimp producția de 4 040
kilograme de grîu întrece
anul acesta cu 370 kilogra
me la hectar prevederile
planului și, cu un total de
1 400 tone, livrările prevă
zute la fondul de stat.

George M1HAESCU
corespondentul

*
„Scînteii

(Continuare in pag. a IV-a)

FOCȘANI : Mai bine
de două treimi
din populația
municipiului
în case noi
Spațiul locativ al orașelor ju
dețului Vrancea a sporit in acest
an cu 2 158 de apartamente. Noile
blocuri au fost construite cu pre
cădere în municipiul Focșani,
pentru a satisface cerințele oa
menilor muncii din noile uni
tăți economice intrate in func
țiune. Zestrea edilitar-gospodărească actuală asigură pentru
mai bine de două treimi din
populația municipiului Focșani
locuințe în noile blocuri con
struite în anii socialismului. De
locuințe noi au beneficiat în acest an numeroși oameni ai
muncii din orașele Adjud, Mărășești, Panciu și Odobești, pre
cum și din Gugești și Dumitresti. localități aflate în plin
proces de dezvoltare spre a de
veni orașe agroindustriale. (Dan
Drăgulescu).
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APELUL ROMÂNIEI SOCIALISTE LA RAȚIUNE
Șl UMANISM, LA DEZARMARE Șl PACE
„Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste, adresat
întregului popor și altor popoare ale lumii, a pornit de la răspunderea
față de viata și viitorul națiunii noastre, al generației actuale și al
generațiilor viitoare. Dorim ca tineretul, copiii să trăiască în liniște,
să trăiască fără grija că vor cădea victime
armelor• atomice
! în numele
•
••
••
vieții, în numele tinerelor generații, al generațiilor viitoare ne-am
ridicat cu hotărîre la lupta pentru dezarmare și pentru pace
NICOLAE CEAUSESCU
BUCUREȘTI

.■■■
lozincă domină
sala : „Strîns uniți in
jurul Partidului Co
munist Român, in ca
drul . Frontului Demo
crației și Unității So
cialiste, să acționăm
neobosit pentru trium
ful păcii, colaborării și
prieteniei intre toate
popoarele lumii !“ La
miting participă sute
de. oameni — munci
tori, ingineri, maiștri,
economiști. Cu toții
sint constructori. Lo
cul lor de muncă:
Grupul de șantiere
construcții-montaj nr.
7 din Capitală. . At
mosfera este insufleJitoare. Se scandea
ză : „CEAUȘESCU —
PACE
La tribună urcă
numeroși
vorbitori.
Oameni care prin În
săși profesia lor se
identifică cu cauza
păcii. Ei ridică edi
ficii destinate muncii
și vieții pașnice : hale
industriale, blocuri de
locuințe, scoli, edificii
de ocrotire a sănătății
oamenilor. O idee se
desnrinde din toate
luările de cuvint : a. ceea că ei. oamenț-care
' construiesc, ’privesceii
âdțhcă •ingrHdrfWr’îSff
* ’
■luata politică a inar•mărilor, a cărei .'eâerrță,«
este făurirea de arme
tot mai distrugătoare,
și sint ferm hotăriți să
apere viață nouă din
patria noastră, la a
cărei temelie se gâ-

și munca, price
perea. abnegația lor.
Vorbitorii s-au refe
rit pe larg la conținutul
Apelului pentru pace și
dezarmare al Frontului
Democrației și Unității
Socialiste. Alexandru
Horvat, zugrav, Ion
Săvescu, inginer. Ana
Tomescu,
tehnician,
Ilie Dragomi. șef de lot,
au dat glas deplinei lor
adeziuni față de acest
document politic elabo
initiativa
rat
din
Nicolae
tovarășului
Ceaușescu. a cărui În
treagă gindire și acti
vitate sint pătrunse de
idealurile păcii și progreșului.
A luat cuvintul un
economist : loan Grosu. Profesia il îndeam
nă să facă apel la cifre.
Iar experiența de via
ță il determină să evo
ce amintiri dureroase.
A cunoscut ororile ce
lui de-al doilea război
mondial. A văzut cum
cad bombe, cum mor
oameni, cum clădiri ri
dicate in cițiva ani se
năruie in ci te va secun
de. în trecut s-a ridi
cat împotriva războiului și, drept, uripare. a
fbst' Întemnițat
*“;i---in laSăAif'1 de deținuți poli
tici de Ia Tg. Jiu. „Statistiefle. a spus eh pe
arată că ia primul
război mondiat au mu
rit 9 700 000 de oa
meni ; cit privește cea
de-a doua conflagrație
mondială, pe diferite

fronturi și-au pierdut
viața 30 000 000 de oa
meni, la care se adaugă
peste 25 000 000 de morți
din rindurile popu
lației civile. Da. sint
cifre zguduitoare. Dar
cred că veți fi de
acord cu mine că ele
pălesc , in fața unei alte
cifre, care a fost pu
blicată recent. Am aflat
că fiecare european ar
putea fi ucis, bineîn
țeles teoretic, de 114 000
de ori. Desigur, nimeni
nu ar vrea să-și piardă
viața' nici măcar o
singură dată. De ce
atunci această absurdă
irosire de bani, de
mi jloace tehnice pentru
fabricarea unor arme
atit de inumane cum
este bomba cu neu
troni ? Cu cit ar fi mai
ciștigate popoarele eu
ropene dacă investițiile
făcute pentru înarmări
ar fi dirijate pentru
dezvoltare și prosperi
tate — așa cum pro
pune tara noastră '
Partlcipanții la mi
ting au arătat că spri
jină din toată inima
nobila inițiativă de
pace a tovarășului
Nicolae, Ceaușescu, care
tocmai , acest lucru îl
are in vedere : ca toa
te popoarele continen
tului și, ale .lumii să se
afle la adăpost de pri
mejdiile pe care le ge
nerează înarmările, să
se bucure de bineface
rile păcii. (Adrian Vasilescu).

PămîntUl Se
ară cu tractoare, nu cu bombe
COMUNA

GHERĂSENI

Gherăseni este una dintre cele
mai frumoase comune ale județului
Buzău, Pentru hărnicia locuitorilor și
pentru producțiile mari obținute, ea
a fost distinsă cu titlul de Erou al
. Muncii Socialiste, titlu de cinste validat an de an prin producții agricole
tot mai mari. Este lesne de înțeles câ
acești oameni, care au făcut din
■ munca câmpului o pasiune transmisă
de la o generație la alta și care știu
că pacea este o condiție principală
es roadele strădaniilor lor să fie mai
bogate in viitor, sint atașati trup și
suflet cauzei păcii. Și ca dovadă,
însuflețirea ce a dominat in marea
sală a căminului cultural cu prilejul
adunării în care s-a discutat despre
noua inițiativă de pace a tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
„Fiecare cuvint al Apelului F.D.U.S.
mi-a mers drept la inimă — a spus
cooperatoarea Florica Nae. Am re
și năzuințele
găsit ip el gindurile
................................
noastre, ale țărănimii din patria
noastră. Noi vrem ca pămintul să
rodească mai mult griu și porumb,
Dar pămintul se ară cu tractoare ;
bombele nu lasă decît gropi nefertile.
Armele nucleare ar preface terenu
rile in deșert. Iată de ce noi spunem:
„NU! armelor nucleare!". „NU I
bombelor cu neutroni'". Socot înțe
leaptă propunerea ca o . parte din
banii irosiți pentru înarmări să fie
folosiți pentru fertilizarea pămîntului

din țările nedezvoltate, unde popu
lația suferă de foame și de boii".
Reluind firul aceleiași idei, coope
ratorul Ion Oncel a spus : „Ne unim
glasurile cu ale celorlalte milioane
de oameni cinstiți din intreaga lume,
care se ridică împotriva politicii
înarmărilor. Susținem din toată inima
propunerile tării noastre privind re
ducerea cheltuielilor militare si folo
sirea sumelor economisite pentru
dezvoltarea fiecărei țări și pentru li
chidarea sărăciei pe pămint".
Vasile Bobe. Filică Manea. Valeriu
Călin. Gheorghe Coianu și alti locui
tori ai comunei care au vorbit la
această adunare veniseră în faptul
serii direct de pe cimp, pentru a-și
exprima adeziunea la noua si stră
lucita inițiativă de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. angajîndu-se
să transpună in mod exemplar in
viată țntreaga politică internă șt ex
ternă a partidului și statului nostru.
Emoționat, pionierul Valentin Stănescu a adăugat glasul copiilor la
acela al virstnicilor : „Vrem să trăim
și să invățăm în liniște si pace. Mul
țumim din toată inima partidului,
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru’ grija ce ne-o poartă, pentru tot
ce face ca să domnească pacea pe
pămint !“, „Ceaușescu — pace !“
a răsunat din piepturile celor 400 de
participanți Ia adunare. (Stelian
Chiper, corespondentul „Scinteii").

In timpul mitingului pentru pace care a avut loc la întreprinderea de utilaj de transport

BACĂU. 257 600 de oameni au
luat parte la cele 1610 adunări
desfășurate in iudet. in cadrul că
rora 25 800 persoane au exprimat,
in cuvintul lor. înalte aprecieri fată
de noua inițiativa de Pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

HARGHITA, în municipiile,
orașele, comunele și
. satele de pe
întreg cuprinsul județului au avut
loc 120 de adunări la care miile
de participanți și-au afirmat una
nim sprijinul față de Apelul
F.D.U.S.

BUZĂU
Tn marUe unități
economice, in cartiere, scoli, la că
minele culturale din comunele si
satele din iudet au avut loc 75 de
adunări, tn cadrul cărora 695 mun
citori. intelectuali Si țărani coope
ratori. vorbind in numele a oeste
30 000 de participant!, au sous un
NU hotărit războiului, escaladării
cursei înarmărilor 1

HUNEDOARA. în județul
Hunedoara au avut loc 88 de adunări si mitinguri ale oamenilor
muncii din unităti economice, social-culturale si instituții de învățămint, la care au participat peste
17 000 oameni. Au luat cuvintul
352 de persoane.

GORJ. Cei 720 de vorbitori ia
peste 120 de adunări din județul
Gorj au exprimat adeziunea inflăcărată a 85 000 de oameni ai mun
cii — bărbați si femei, tineri si
virstnici — la noua inițiativă de
pace a președintelui României.

MEHEDINȚI.
cadrul ceIor
72 adunări,..............
la careparticipat
au
3.5 000 de
‘ cetățeni,
..................
au luat cuvintul
peste 500 vorbitori, toți exprimindu-si adeziunea deplină a colectivelor de oameni ai muncii din care
fac parte la Apelul F.D.U.S.
NEAMȚ. La cele 172 de Însu
flețite adunări desfășurate in ju-

Caracteristicile calitativ deosebite
ale noilor arme si acerba comnetitie
militară actuală constituie o ame
nințare la adresa a insăși existentei
vieții ne nămint. Detonarea dispo
zitivelor nucleare existente (circa
50 000, după datele O.N.U.) ar putea
transforma de mai multe ori globul
Dămintesc intr-un desert selenar.
După cum. de asemenea, fondurile
cheltuite — in jur de 9—11 miliar
de dolari — pentru realizarea pro
totipului bombei cu neutroni sint
echivalente cu cheltuielile necesare
pentru a accelera, utilizarea reac
țiilor termonucleare controlate în
scop pașnic, ceea ce ar satisface
setea de energie a omenirii pe o
durată de sute de milioane de ani.
De aceea, problema asigurării păcii
se impune, azi, cu acuitate mai ma
re decît oricind.
Poporul român, sub conducerea
clarvăzătoare a celui mai iubit fiu
al său, președintele României so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
acționează cu energie exemplară,
cu o consecvență pilduitoare pentru
apărarea dreptului fundamental al
tuturor oamenilor și al popoarelor
de pretutindeni — dreptul la via
ță. La fel ca și celelalte popoare,
poporul nostru este convins că nu
mai astfel iși poate indrepta efor
turile creatoare in direcții construc
tive.
Ideea creării unui Comitet in
ternațional al oamenilor de știință
pentru preintimpinarea pericolului
Unui război nuclear, pentru unirea
eforturilor in vederea realizării acestei Inițiative nobile și de inalt
umanism, larg 'împărtășită in ca
drul Simpozionului internațional
„Oamenii de știință și pacea", des
fășurat la București sub inaltul pa
tronaj
al tovarășului Nicolae
Ceaușescu, simpozion prefațat cu
strălucire de magistralul Mesaj
adresat de președintele țării noas-

„Nu există om din tara noastră în
a cărui inimă și conștiință să nu vi
breze puternic înflăcărată chemare a
tovarășului Nicblae Ceaușescu, să nu
U anime dorință fierbinte de a lup
ta. împreună cu toate popoarele, pen
tru a se pune capăt Înarmărilor, care
amenință continentul și planeta noas
tră cu distrugeri fără seamăn" — a
«pus oțelarul Vereș Pop.
„Noi, oțelarii hunedoreni. sintem
mîndri că metalul pe care 11 produ
cem se incorporează in instalații,
tractoare, mașini-unelte folosite tn
toate ramurile economiei naționale
și in produse exportate în numeroase
țări ale lumii. Nu avem dorință mai
mare decît aceea ca oriunde. în orice
țară, oțelul să servească nu fabricării
de arme ucigătoare, ci păcii și bună
stării popoarelor" — a subliniat în
cuvintul său subtnginerul Nicolae
Ramneațu.
„Intr-un ^ngur glas. siderurgiștii
Hunedoarei spun un NU
hotărit
războiului, înarmărilor, forței brutale

și oarbe a armelor atomice. Ei cer
oprirea fabricării bombei cu neu
troni, renp$ța#e&.j W amplasarea > ițe
noi rachetMftSweilW
*^i
JM£uropa și eli
minarea celor existente. Popoarele să
fie lăsate sa va
*;,.-ca
pace. libere,
deplin stăpine pe destinele lor. Aces
tea sint obiective pentru care Româ
nia socialistă militează cu stă
ruință. Pentru asigurarea înfăp
tuirii acestor deziderate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a chemat la ac
țiune hotărită poporul nostru, toate
forțele înaintate, toate popoarele. Noi
răspundem cu Însuflețire acestei che
mări și sint convins că ea va avea
ecou pe toate meridianele lumii" — a
spus maistrul specialist Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste.
Sint ginduri și sentimente pe care
Ie nutresc toți cetățenii hunedoreni.
hotăriți să-și înzecească eforturile
pentru a-și aduce o contribuție mereu
mai mare la Înflorirea patriei socia
liste, la cauza păcii in lume. (Sabin
Cerbu, corespondentul „Scinteii").
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prorector ol Institutului politehnic
din București

Popoarele pot impune dezarmarea!
cea omenirii, este acela de a face ca
glasul poporului nostru să răsune cu
______________
putere, alături de____
cel________
al tuturor, forțeior Înaintate, pentru a cere in mod
' hotărit să se pună capăt politicii de
înarmări, care comportă grave peri
cole la adresa vieții și civilizației
contemporane șt care aruncă poveri
grele pe umerii popoarelor.
Emoționantă a fost mărturisirea
veteranului de război Gheorghe Sillo,
șef de laborator, unul din cei mai
apreciați specialiști al combinatului.
După ce a evocat scene trăite de el,
în calitate de combatant în cel de-al
doilea război mondial, a subliniat că
o nouă conflagrație mondială care
s-ar purta cu arme nucleare ar pro
voca pierderi și distrugeri incompa
rabile cu cele din trecutele războaie.

Dar un asemenea cataclism poate fi și
trebuie evitat. Așa cum arată in per
manență tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în zilele noastre forțele păcii sint
uriașe ; luptind unite, ele pot pune
capăt politicii de Înarmare si război,
pot impune dezarmarea, pot asigura
o pace trainică pe pămînt. La această
luptă hotărită, dusă tn strînsă unire
cu toate popoarele, ne cheamă Ape
lul F.D.U.S. Lozincile „Ceaușescu—
pace !“, „Dezarmare-securitate inter
națională", „Vom munci și vom lup
ta / pacea o vom apăra" au răsu
nat din piepturile celor prezenți, ca
o dovadă a angajării ferme a tuturor
celor prezenți de a milita mereu mai
hotărit pentru triumful cauzei păcii.
(Rodica Simionescu, corespondentul
„Scintaii").

GLASUL CELOR CU T1MPLELE CĂRUNTE

Cei mai virstnici dintre noi.
Știm de bombe și ruine,
Știm ce-nseamnă un război,
Prețul vieții-l știm prea bine
Azi spre zări de viitor
Ni-s privirile-ndreptate —
Tot ce-avem, tot ce durăm
Din iubire-s înălțate.

GLASUL NOII GENERAȚII
Noi, cei tineri, ne-om născut
Sub lumini de nouă țară,
Temerarii noștri ani
Spre înalte culmi urcară ;
Azi spre zări de viitor
Ni-s privirile-ndreptate —
Tot ce-avem, tot ce durăm
Din iubire-s înălțate.

GLASUL PUILOR DE OM

*

CĂLĂRAȘI

Operatorii ehimisti. maiștrii, ingine
rii de la Combinatul de celuloză Si
hirtie din Călărași au dat glas, tntr-o impresionantă adunare, gindurilor și sentimentelor lor, de puternică
adeziune și călduroasă aprobare față
de noua, inițiativă de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. față de con
ținutul Apelului F.D.U.S.
Vorbitorii, intre care ing. Aurica
Munteanu, ing. Constantin Chiriac,
Emil Mitrofan, Floarea Zamfir, Ro
meo Onofrei. Elena Iordache, au ară
tat, in cuvinte pornite din inimă, că
sensul profund al acțiunii inițiate de
conducătorul iubit al partidului și
statului nostru, bine cunoscut pretu
tindeni, neobosit luptător pentru pa-

Prof. dr. inq.
Ion M. POPESCU

Gînd senin de pace !

Oțel pentru bunăstarea oamenilor
într-o atmosferă însuflețită, de pu
ternică angajare muncitorească, s-a
desfășurat. mitingul păcii de la. oțe*
.lăriț
tțr,; 2. a .Combinatului siderurgic
Hunedoara. Participanții — otelari,
lăcătuși, electricieni, macaragii, care
"Înnobilează, metalul hunedorean. Unii
mai virstnici. care au trăit zilele pli
ne de obidă și greutăți ale celui de-al
doilea război mondial; cei mai multi
însă tineri, care cunosc doar viața li
beră și demnă ce o trăiesc în anii so
cialismului, satisfacțiile muncii lor în
folosul patriei, pentru bunăstarea oa
menilor. Cu toții, indiferent de virstă. de profesie, de naționalitate, sint
angajați în luptă pentru a da patriei
mai mult oțel și a contribui astfel ca
viața lor și a întregului nostru popor
să devină mai bună, mai frumoasă.
Cu toții înțeleg câ această năzuință
va deveni realitate numai în condiții
de pace. De aceea, ei au răspuns cu În
suflețire inițiativei tovarășului Nicolae
Ceaușescu. Apelului F.D.U.S., ridicîndu-și glasul cu vigoare in apăra
rea păcii.

tre. evidențiază realismul, viziu
nea științifică profundă cu care con
ducătorul patriei noastre abordează
problema dreptului la viață, a drep
tului la pace propriu nouă tuturor,
în spiritul acestei viziuni oamenii
de știință pot și trebuie să influ
ențeze guvernele tuturor țărilor
pentru a nu se declanșa un nou
război, în care s-ar folosi in mod
sigur armele nucleare și care nu
poate fi dectt stîrșitul civilizației
pe planeta noastră.
Apelul la rațiune al țării noastre,
prin glasul autorizat și de Înalt
prestigiu internațional al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, este susți
nut in mod concret de propunerea
făcută, la actuala sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. de înghe
țare și reducere a cheltuielilor mi
litare. precum și de ideea avansată
in același cadru, câ este necesar
să se facă totul, cit încă nu este
prea tirziu, atit pentru a se opri
amplasarea de noi rachete in Eu
ropa, cit și pentru retragerea ce
lor existente din această regiune.
Toate aceste acțiuni ale Români
ei, sintetizate strălucit in recentul
Apel pentru dezarmare si pace al
Frontului Democrației și Unității
Socialiste, izvorăsc, de fapt, din
tradiția milenară a poporului noș
tri, care a luptat pentru menține
rea ființei sale naționale și pentru
o bună înțelegere cu toate popoa
rele lumii. Poporul nostru a cre
zut și crede că lumea in care tră
im este o lume pentru toți, țelul
final constituindu-1 o societate ba
zată pe egalitate, atit la nivel na
țional, cit și internațional.

c

HUNEDOARA

Date și cifre care vorbesc de la sine...
Pentru amploarea și "spiritul de deplină angajare cetățenească a
acțiunilor care se desfășoară pe întreg ' cuprinsul țării, ca expresie a
ecoului puternic pe care îl au ir» rindurile poporului nostru noua ini
țiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Apelul pentru dezar
mare șl pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste, sint edifi
catoare și știrile de mai jos, primite de la corespondenții ziarului, re• lățind despre adunările și mitingurile care au loc in întreprinderi.
instituții Și la sate.

din București

Oamenii de știință
angajați în slujba progresului
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Zîmbet de copil gingaș
Cheamă-n case bucuria —
Ne jucăm și creștem mari
Și ni-i scumpă România I
Azi spre zări de viitor
Ni-s privirile-ndreptate —
Tot ce-avem, tot ce vedem
Din iubire-s înălțate.
GLASUL VRERII UNANIME

Dragostea in suflet cald ecou stfrnește,
Tandră șuvoire, necuprins avînt —
Crească-n libertate florile visării
Și să fie pace, pace pe pămînt I
Aprig dor de viață, gind senin de pace
Stăruie în inimi, freamătă în cint —
Vrerea noastră este munca să rodească
Și să fie pace, pace pe pămînt I
CORNELIU ȘERBAN
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det au luat parte 50 000 de oameni
ai muncii. 750 de vorbitori au sub
liniat marea însemnătate a noii ac
țiuni de pace inițiată de tovarășul
Nicolae Ceausescu.
SUCEAVA. 30 000 de cetățeni
din Întreprinderi șl instituții, eartiere si sate au participat la 130
de adunări. în cadrul cărora apro
ximativ 680 de oameni și-au ridi
cat glasul împotriva cursei înarmă
rilor.
VASLUI. 75 000 de °®nienl
ai muncii din Întreprinderile, insti
tuțiile și comunele județului s-au
întrunit în mari si însuflețite adu
nări si mitinguri, la care 1 450
vorbitori și-au exprimat voința
nestrămutată de a se ridica In apă
rarea păcii.
MUREȘ. Noua inițiativă de
pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
conținutul Apelului F.D.U.S. au
trezit un larg ecou in rindul oame
nilor muncii — români, maghiari,
germani — de ne întreg cuprinsul
iudetului Mureș. în întreprinderile
si instituțiile iudetului s-au desfă
șurat 165 de adunări si mitinguri
cu participarea a peste 27 800 de
oameni ai muncii — români,
maghiari, germani — și la care au
luat cuvintul 878 de vorbitori.

Aspect de la adunarea oamenilor muncii, consacrată dezarmării și păcii, desfășurată la întreprinderea „Clujana* din Cluj-Napoca intr-o atmosferă
însuflețită, de puternică angajare cetățenească
Foto : R. Wagner
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VIBRANTUL ECOU AL NOII INIȚIATIVE DE PACE
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, PUTERNICUL ECOU AL APELULUI
ÎN INIMILE TUTUROR CETĂȚENILOR PATRIEI
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R„ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Oamenii muncii din COMBINA
TUL SIDERURGIC REȘIȚA — se
spune in telegrama adresată cu pri
lejul mitingului — spun un NU ho
tărit amplasării de noi rachete nu
cleare în Europa, fabricării bombei
cu neutroni ; susțin cu fermitate
propunerile României care urmăresc
ca Peninsula. Balcanică să devină o
zonă denuclearizată, ca fondurile
alocate pentru înarmare să fie fo
losite la infăptuirea programelor de
dezvoltare economică și socială ale
fiecărei țări, să fie folosite pentru
sprijinirea popoarelor din țările ne
dezvoltate în eforturile lor de pro
gres, să fie folosite pentru eradica
rea foametei pe pămint. Oamenii
muncii din combinatul nostru doresc
ca nicăieri oțelul să nu fie destinat
fabricării țevilor de tun. armelor de
orice fel, ci din metalul pe care-1
fabrică oțelarii să se facă mașini,
tractoare, alte bunuri care să ducă
nemijlocit la creșterea bunăstării
materiale și spirituale a întregului
popor român. Siderurgiștii din ceta
tea de foc a Reșiței sînt alături de
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. in
eforturile pe care le faceți pentru
cauza păcii și își exprimă hotărirea
de a lupta, alături de toate forțele
înaintate pentru instaurarea unui
climat de pace, securitate și colabo
rare pe continent și in lume, pro
pice înfloririi vieții pe pămint.

Ne exprimăm cu înflăcărare acor
dul deplin față de noua dumneavoas
tră inițiativă — se spune in telegra
ma adresată de participanții la adu
narea oamenilor muncii de la COM
BINATUL MINIER OLTENIA. JU
DEȚUL GORJ.
Noi vedem in întregul conținut al
Apelului F.D.U.S. consecvența și
înalta răspundere cu care dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. militați pen
tru aplicarea principiilor nobile ale
politicii noastre externe în relațiile
cu toate statele lumii, pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru dezar
mare și apărarea dreptului funda
mental al națiunilor la pace, exis
tență liberă și progres.
Vă încredințăm, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că, urmînd neabătut pilda dum
neavoastră însuflețitoare, vom da
expresie, prin cuvintul și faptele
noastre, voinței ferme de a stă
vili pericolul unui nou război,
pentru făurirea unei lumi mai bune
și mai drepte, corespunzător aspira
țiilor supreme ale omenirii progre
siste.
în telegrama adresată de COMISIA
CENTRALĂ DE REVIZIE A PARTI
DULUI COMUNIST ROMĂN se spu
ne, între altele : Asemenea tuturor co
muniștilor. a întregului nostru popor,
am luat cunoștință cu profundă sa
tisfacție de noua inițiativă de pace a
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe secretar general, materializată in
vibrantul Apel al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.
Expresie elocventă a politicii Parti
dului Comunist Român pusă în slujba
celor mai înalte idealuri de libertate,
pace și colaborare intre națiuni, această nouă inițiativă întruchipează,
totodată, voința întregului nostru po
por de a lupta fără șovăire împotriva
pericolului de război, pentru pace și
înțelegere între popoare, cheamă la
acțiuni hotărite pe toți oamenii de
bună credință de pretutindeni, pentru
salvgardarea vieții pe pămint.
Unindu-ne glasul cu cel al tuturor
fiilor patriei în exprimarea adeziunii
noastre totale față de inițiativele de
pace, colaborare și înțelegere ale
României socialiste, ne angajăm, tot
odată, mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, să milităm neabătut si in
viitor pentru transpunerea in viată a
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, să nu precu
pețim nici un efort pentru a ne în
deplini in mod exemplar sarcinile
care ne revin din hotărîrile Congresu
lui al XII-lea.
Colectivul de oameni ai muncii de
la COMBINATUL PETROCHIMIC
BRAZI jsi exprimă, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae ■ Ceaușescu,
sentimentele cele mai profunde de re
cunoștință si admirație pentru strălu
cita dumneavoastră inițiativă de pace,
care reflectă înaltul spirit umanist si
patriotic, răspunderea revoluționară
pe care o manifestați pentru apărarea
intereselor fundamentale aie poporu
lui nostru, laie tuturor popoarelor lu
mii. Ne însușim pe deplin propu
nerea cu privire la desfășurarea unei
vaste acțiuni politice de masă în fa
voarea păcii și dezarmării, conștienți
fiind că în acest fel ne aducem con
tribuția la lupta generală îndreptată
împotriva cursei înarmărilor, pentru
dezarmare nucleară, pentru oprirea
amplasării de noi rachete in Europa
și lichidarea celor existente.
Apelul mobilizator pentru pace și
dezarmare, initiat de dumneavoastră,
tovarășe secretar general Nicolae
Ceaușescu. și adresat întregii ome
niri a găsit un puternic răsunet
in conștiința întregului colectiv de
oameni ai muncii din întreprinderea
noastră, constituind o vibrantă che
mare ce răspunde dorinței celei mai
fierbinți, aspirației fiecărui om cinstit de a trăi in pace și de a desfă
șura o activitate pașnică, utilă socie
tății — se spune in telegrama co
lectivului de oameni ai muncii de
la ÎNTREPRINDEREA „TRICODAVA“. Sintem mîndri de aceas
tă nouă inițiativă românească de
pace, pătrunsă de înalta grijă
pentru viata liniștită a popoarelor,
pentru destinele civilizației umane.
Vă asigurăm că nu vom precu
peți nici un efort pentru a munci și
lupta cu dăruire pentru transpu
nerea in viată a politicii interne si
externe pe care dumneavoastră o
promovați cu fermitate revoluțio
nară, că ne vom aduce contribuția
la înfăptuirea idealurilor de pace si
libertate ale întregii omeniri.

Oamenii muncii de la COMBINA
TUL DE PIELĂRIE ȘI ÎNCĂL

ȚĂMINTE „CLUJANA", întruniți la
mitingul pentru pace și dezarmare,
au salutat unanim noua dumneavoas
tră inițiativă, avind ca expresie con
cretă Apelul pentru pace si dezar
mare al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, față de care ne
exprimăm totala adeziune. în spiri
tul Apelului, cerem oprirea cursei
înarmărilor, spunem un NU hotărit
bombelor cu neutroni. Ne pronunțăm
pentru rezolvarea pe cale pașnică,
crin tratative, a tuturor probleme
lor litigioase. Aceasta este voința
fierbinte a colectivului nostru mun
citoresc pe care o alăturăm voinței
întregului popor român, hotărit de
a-si face puternic auzit in lume
glasul în favoarea politicii de pace
si colaborare.

Colectivul oamenilor muncii din
MINISTERUL AFACERILOR EX
TERNE își însușește și sprijină cu
căldură și mîndrie patriotică noua si
strălucita dumneavoastră inițiativă.
Apelul pentru dezarmare si pace
al Frontului Democrației și Unității
Socialiste — se arată in telegramă.
Ca lucrători in domeniul relațiilor
externe, constatăm cu deosebită mîn
drie că generoasa dumneavoastră ini
țiativă, izvorînd din adîncul ființei na
ționale a poporului român si din ata
șamentul său profund fată de cauza
socialismului, păcii, libertății și in
dependenței. penetrează tot mai
profund in conștiința contemporanei
tății. Largul ei ecou pe plan mondial
ne întărește convingerea că popoarele
lumii vor face să răsune tot mai pu
ternic dorința lor fierbinte de pace,
vor acționa cu tot mai multă hotărire pentru încetarea cursei înarmă
rilor, reducerea arsenalelor militare,
oprirea amplasării și dezvoltării de
noi rachete cil rază medie de acțiune
in Europa, retragerea, reducerea și
distrugerea ■ celor existente, pentru
oprirea producerii și interzicerea
bombei cu neutroni, pentru trecerea
la măsuri concrete de dezarmare. în
primul rind de dezarmare nucleară, și
eliberarea omenirii de coșmarul unui
nou război.
Colectivul de oameni ai mun
cii de la ÎNTREPRINDEREA DE
ÎNCĂLȚĂMINTE .ARTA" ORA
DEA, asemenea întregului nostru po
por, își exprimă deplina adeziune
față de strălucita inițiativă de pace
izvorîtă din înalta dumneavoastră
grijă și răspundere pentru pacea
omenirii, pentru destinele civilizației
umane, pentru făurirea unei lumi ,.a
prieteniei și colaborării pașnice între
toate națiunile.
Participanții la adunarea festivă
organizată cu prilejul dezbaterii noii
inițiative de pace a României socia
liste își manifestă profunda recunoș
tință față de politica internă și ex
ternă a partidului nostru și se ridică
cu toată energia, asemenea Întregu
lui nostru popor, impotriva conti
nuării cursei Înarmărilor, pentru în
făptuirea dezarmării și păcii.
Noi, comuniștii, oamenii muncii ro
mâni, maghiari și de alte naționa
lități din întreprinderea noastră, ce
rem cu toată energia oprirea ampla
sării și desfășurării pe continent a
noilor rachete cu rază medie și tre
cerea imediată la tratative concrete
în acest scop.

în telegrama adresată de partici
panta la ADUNAREA OAMENILOR
MUNCII DIN ÎNTREPRINDEREA
„AUTOBUZUL" — BUCUREȘTI se
spune : Apelul pentru pace și dezar
mare lansat de Frontul Democrației
și Unității Socialiste constituie o ex
presie elocventă a politicii statorni
ce, principiale și constructive a
partidului și statului nostru, o nouă
și strălucită inițiativă elaborată sub
directa dumneavoastră îndrumare,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. Apelul a repre
zentat gindurile și simțămintele tutu
ror oamenilor muncii din întreprin
derea noastră, care sint hotăriți ca
prin munca lor să contribuie la în
florirea patriei și, totodată, să orga
nizeze. alături de toate popoarele ce
sint amenințate astăzi de cursa ira
țională a sporirii înarmărilor, acțiuni
hotărite pentru salvgardarea vieții
și a întregii civilizații.

Alături de întregul popor, noi, oa
menii muncii din CONSILIUL NA
ȚIONAL AL APELOR, ne exprimăm
unanima adeziune față de noua dum
neavoastră inițiativă de pace, mate
rializată in Apelul pentru dezarmare
și pace al Frontului Denjocrației și
Unității Socialiste — document de o
excepțională importanță, cu un ecou
amplu în conștiința tuturor cetățe
nilor patriei. Sintem profund îngrijo
rați fată de acumularea in Europa a
unor cantități uriașe de armament de
toate genurile, inclusiv de armamente
nucleare care pot distruge în prezent
de cîteva ori întreaga omenire.
Ne exprimăm hotărirea de a vă
urma cu devotament comunist,
de a ne consacra întreaga capacitate
de muncă realizării exemplare a sar
cinilor ce ne revin în măreața operă
condusă cu atîta strălucire de parti
dul nostru comunist, în frunte cu
dumneavoastră,
pentru
ridicarea
României pe înaltele culmi ale civi
lizației socialiste și comuniste, pen
tru creșterea prestigiului ei interna
țional ca factor activ al politicii de
pace și colaborare.
COLECTIVUL ÎNTREPRINDERII
ȚESĂTORIILE
REUNITE
DIN
BUCUREȘTI a luat cunoștință cu
deosebită satisfacție si bucurie de
Apelul Frontului Democrației și
Unității Socialiste lansat din iniția
tiva dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Această vibrantă chemare a gă
sit O deplină aprobare si un
profund ecou în inimile noastre, mobilizindu-ne și mai mult forțele în
lupta impotriva instalării pe conti
nent a rachetelor cu rază medie de
acțiune, pentru oprirea cursei înar
mărilor nucleare. Ne afirmăm solida
ritatea deplină cu celelalte popoare
in unirea eforturilor pentru înlătura
rea primejdiilor care ne ameffînță

viitorul spunînd un NU hotărit
războiului.
Toți oamenii muncii din întreprin
derea noastră vor acționa cu hotărire pentru înfăptuirea sarcinilor ce le
revin, conștienți că munca pașnică
stă la baza progresului si prosperită
ții noastre, a lumii întregi.
împreună cu întreaga tară, noi. co
muniștii, toți oamenii muncii din
COMBINATUL DE PRELUCRARE
A LEMNULUI SUCEAVA am luat
cunoștință cu adincâ satisfacție , de
noua și strălucita dumneavoastră
inițiativă care și-a găsit expresie in
Apelul pentru dezarmare si Dace al.
Frontului Democrației și Unității
Socialiste.
Afirmindu-ne atașamentul deplin
la politica internă și externă o par
tidului și statului nostru, ne expri
măm, totodată, hotărirea de a acțio
na cu toate forțele, pentru înlătura

tament față de înaltul exemplu de
patriotism și neobosită luptă pentru
viitorul pașnic al omenirii, dat de
dumneavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, oamenii
muncii din Filatura românească de
bumbac și Centrala industriei bum
bacului nu vor precupeți nici un
efort pentru a urma din inimă și
în fapte hotărirea exprimată de cel
mai iubit fiu al națiunii noastre si
ne angajăm să facem totul, in nu
mele . dreptului la viață, pentru asi
gurarea păcii pe planeta noastră.

Strălucita dumneavoastră inițiativă
de pace — se spune in telegrama adresată de oamenii muncii din C.A.P.
ODOBEȘTI, județul Vrancea — a
creat o atmosferă de hotărită mobili
zare a tuturor celor ce muncesc in
cooperativa: noastră, a tuturor locui
torilor așezării noastre, de a expri
ma un NU hotărit tendințelor ne

obștești. maselor populare din toate
țările Europei., de pe toate celelalte
continente chemarea de a acționa in
cea; mai strinsâ unitate pentru, tre
cerea la infăptuirea obiectivelor
stringente ale securității, destinderii
și colaborării internaționale. Ca lu
crători in comerțul exterior, ne an
gajăm să acționăm astfel incit să se
facă auzit pe toate meridianele glo
bului glasul României socialiste, do
rința ei de pace și libertate, de crea
re a unui climat în care toate po
poarele să se poată dezvolta liber și
suveran.

văd în strălucita dumneavoastră
personalitate un eminent luptător
pentru cele mai nobile teluri ale
omenirii — pacea, dezarmarea/ înțe
legerea și colaborarea între toate po
poarele.
Vă asigurăm, mult stimate și iubite
Conducător, că sintem. hotăriti să nu
precupețim nici un efort și să facem
tot ce depinde de noi pentru făurirea
unei lumi a păcii, in care România
să înainteze liberă și demnă Pe dru
mul edificării societății socialiste
multilateral dezvoltate și a comu
nismului.

In telegrama adresată de oamenii
muncii din ÎNTREPRINDEREA „ME
TALURGICA" — BUCUREȘTI se
exprimă voința nestrămutată a aces
tui colectiv die a lupta, alături de în
tregul popon, pentru oprirea cursei
înarmărilor, împotriva amplasării de
noi rachete nucleare pe continent.

Tn telegrama adresată de oame
nii muncii de la COMBINATUL
DE CELULOZA ȘI IIIRTIE DEJ se
spune : Cu profundă mîndrie patrio
tică și deosebită satisfacție am luat
cunoștință de noua și strălucita dum
neavoastră inițiativă de pace, mult
stimate și ' iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. privind desfășurarea unei
vaste acțiuni politice de masă în
țara noastră în favoarea promovării
cauzei ' dezarmării. Vă asigurăm
Că ‘ vom fi alături de dumnea
voastră, vom strînge rîndurile in ju
rul partidului, neprecupetind nici un
efort in lupta nobilă pentru o lume
mai dreaptă si mai bună, fără arme
si războaie, pentru 'ca să ne putem
bucura de rodul muncii noastre, pen
tru ca copiii noștri să poată crește si
învăța pentru a trăi fără teama de
a vedea amenințată de spectrul răz
boiului ființă umană si minunatele
ei creații.

• „Dăm o înaltă apreciere spiritului de
responsabilitate față de destinele poporului nostru

și ale păcii de care este pătrunsă nobila
dumneavoastră chemare la rațiune și la acțiune
pentru asigurarea supremului drept al oamenilor
la viață, la independență, la progres".

• „în spiritul Apelului Frontului Democrației

și Unității Socialiste ne ridicăm cu toată energia

impotriva politicii înarmărilor, cerem cu hotărire
lichidarea arsenalului nuclear din Europa,

interzicerea armelor de exterminare

in

masă,

milităm, împreună cu toate forțele înaintate, cu
popoarele lumii pentru a impune măsuri practice

de dezarmare, pentru destindere și colaborare".
• „Ne angajăm să ne sporim eforturile in vederea
îndeplinirii hotăririlor Congresului al XII-lea,

aducindu-ne astfel contribuția la înflorirea României
socialiste, la înfăptuirea politicii interne și externe

a partidului și statului nostru, la cauza apărării
și consolidării păcii in lume".
rea primejdiilor ce amenință viata
și munca pașnică a popoarelor,
spunind un NU categoric si hotă
rit cursei înarmărilor și războiului.

în telegrama adresată de oamenii
muncii
din
ÎNTREPRINDEREA
„GRANITUL" BUCUREȘTI este ex
primată deplina adeziune a acestui
colectiv la noua inițiativă de pace a
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ală
turi de întregul popor, noi toti,
virstnici și tineri, dorim ca munca
noastră să fie in folosul păcii si ce
rem, in spiritul Apelului Frontului
Democrației și Unității Socialiste, să
se pună capăt cursei Înarmărilor, să
fie oprită producerea si amplasarea
de noi rachete nucleare pe continen
tul nostru.
Sintem hotăriți ca prin rezultatele
obținute în activitatea de zi cu zi să
contribuim la continua înflorire a
patriei noastre, sipre binele si ferici
rea celor ce muncesc.
Apelul pentru dezarmare și pace
al Frontului Democrației și Unității
Socialiste constituie o nouă și stră
lucită inițiativă a dumneavoastră,
mult stimate șl iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, izvorîtă din cea
mai înaltă grijă și dintr-o exempla
ră răspundere pentru pacea planetei,
pentru progresul și fericirea popoare
lor. El cheamă la ample acțiuni de
masă ale întregului, nostru popor,
pentru ca, alături de toate popoarele
lumii, întreaga națiune să-și spună
cuvintul și să-și aducă contribuția
activă la oprirea cursei înarmărilor,
la Înlăturarea pericolului unei noi
conflagrații mondiale, pentru asigu
rarea dreptului suprem al națiunilor
la viață, la libertate, la pace — se
spune in telegrama oamenilor muncii
din FILATURA ROMANEASCA DE
BUMBAC ȘI DIN CENTRALA IN
DUSTRIEI BUMBACULUI.
Oamenii muncii din întreprinderea
și centrala noastră, asemenea între
gului nostru popor, au primit cu de
plină satisfacție și sprijină din adîn
cul inimii chemările cuprinse în
Apel. Pătrunși de admirație și devo

săbuite de înarmare nucleară, de fa
bricare si stocare a bombei cu neu
troni și de amplasare a noi rachete
pe continentul european.
Vă asigurăm.. mult iupite si stima
te tovarășe secretar general, de to
tala -adeziune la Apelul Frontului
Democrației și Unității Socialiste și
ne angajăm ca prin munca si întrea
ga noastră activitate să fim militanti
înflăcărați pentru crearea unei lumi
mai bune și mai drepte, oare să tră
iască în pace și oolaborare.
Comuniștii, toți oamenii muncii din
CENTRUL NAȚIONAL AL INDUS
TRIEI AERONAUTICE ROMANE,
au luat cunoștință cu profund interes
de noua și strălucita dumneavoastră
inițiativă de pace, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, inițiativă ma
terializată în Apelul pentru dezar
mare și pace al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. Ne ex
primăm deplina satisfacție față de
ideile cuprinse în acest apel, care
cheamă toate conștiințele țării, ale
lumii. întregi, să se ridice ca un zid
în fața pericolului pe care-1 repre
zintă cursa inarmărilor. Ne angajăm
ca, împreună cu toate forțele iubi
toare de pace de pretutindeni, să mi
lităm cu fermitate pentru înfăptuirea
dreptului fundamental al tuturor po
poarelor la viață, pace și libertate, de
instaurare a liniștii și securității pe
planeta noastră, pentru o lume în
care să se dezvolte liber și suveran
toate națiunile.
Comuniștii, toți oamenii muncii, din
ÎNTREPRINDEREA DE COMERȚ
EXTERIOR
„ROMANOEXPORT"
își exprimă, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, totala
adeziune și deplina satisfacție față
de nobila dumneavoastră inițiativă
de pace pătrunsă de un spirit de
înaltă grijă și răspundere pentru
viața și liniștea popoarelor, pentru
destinele civilizației umane, pentru
făurirea unei lumi a prieteniei și
colaborării pașnice intre toate na
țiunile. Alături de întregul popor,
adresăm organizațiilor de masă și

i

Vă asigurăm, iubite tovarășe secre
tar general, că vom face totul pen
tru ca in spiritul Apelului pentru de
zarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, pe
planeta noastră să triumfe pacea, că
nu vom precupeți nici un efort pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce ne re
vin din hotărîrile Congresului al
XII-lea al partidului.
Colectivul de muncitori, ingineri și
tehnicieni de la RAFINĂRIA VEGA
DIN PLOIEȘTI, județul Prahova. în
truniți în cadrul unui miting, la* care’
a dezbătut Apelul pentru dezarmare
și pace al Frontului Democrației și
Unității Socialiste din Republica So
cialistă România, își exprimă deplina
și totala aprobare față de conținutul
acestui important document, rod al
gindirii si activității dumneavoastră,
mult iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. recunoscut luptă
tor pe plan mondial pentru pace,
dreptate, destindere si colaborare in
ternațională.
Apelul dumneavoastră umanist ne
mobilizează plenar si ne angajăm că
vom face totul pentru a îndeplini in
tegral sarcinile de Plan pe acest an
si întregul cincinal, aducindu-ne ast
fel contribuția la lupta poporului ro
mân pentru promovarea politicii de
destindere si securitate internațio
nală. de încredere si colaborare în
tre popoarele lumii.

În telegrama colectivului de oa
meni ai muncii din COMBINA
TUL DE FIBRE SINTETICE SAVINEȘTI se spune : întregul nostru
colectiv își reafirmă cu putere ade
ziunea unanimă la politica internă și
externă a partidului, avind convinge
rea că Apelul pentru dezarmare șî
pace al Frontului Democrației și
Unității Socialiste este o nouă do
vadă a acestei politici înțelepte, al
cărei strălucit promotor sînteți, în
dreptată spre edificarea unei păci
trainice în lume. Toți cei peste 14 000
de oameni ai muncii care’ formează
colectivul uneia dintre cele mai mari
unități ale industriei chimice româ
nești, ca și întregul nostru popor.

Colectivul de oameni ai muncii din
FABRICA DE DISPOZITIVE, STAN
ȚE ȘI MATRIȚE BAICOI. județul
Prahova, întruniți în adunare popu
lară, ne exprimăm aprobarea deplină
și adeziunea totală față de Apelul
pentru dezarmare și pace al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste
care reflectă profundul umanism al
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru.
Apelul adresat lumii întregi pen
tru pace și dezarmare, inițiat de
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, a găsit un
răsunet adine în inimile și în con
știința Întregului colectiv de oameni
ai muncii din întreprinderea noastră,
care dau o înaltă apreciere noii ini
țiative de pace a țării noastre. Ne pro
nunțăm cu hotărire împotriva conti
nuării cursei înarmărilor, pentru de
zarmare generală și, în primul rind
dezarmare nucleară. Împotriva am
plasării rachetelor cu rază medie in
Europa, a producerii bombei cu neu
troni, pentru pace pe continentul
european și în întreaga lume.
Oamenii muncii — cercetători și
proiectanți — din INSTITUTUL DE
CERCETARE
SI
PROIECTARE
PENTRU INDUSTRIA LEMNULUI
BUCUREȘTI, luind cunoștință de
Apelul pentru dezarmare și pace al
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. își exprimă totala adeziune
fată de noua si strălucita dumnea
voastră inițiativă de pace. Sintem
mîndri că partidul și statul nostru se
situează consecvent in primele rinduri ale luptei pentru pace si pro
gres; Ca oameni de știință, cercetă
tori și proiectanți. promotori ai pro
gresului tehnic, sintem profund in
teresați să fie pace in lume, ca efor
turile omenirii să fie Îndreptate sore
Crearea de bunuri materiale, nu Spre
acumularea de mijloace de luptă
care să pună în pericol viața pe pă
mint. Sintem ferm hotăriti ca prin
munca noastră, prin întreaga activi
tate să contribuim la traducerea
neabătută in viață a politicii interne
și externe a partidului și statului
nostru.

Apelul Frontului Democrației și
Unității Socialiste, adoptat la stră
lucita dumneavoastră inițiativă, mult
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.
reprezintă pentru noi. toți oamenii
muncii de la I C E. CHIMIMPORȚEXPORT, o vibrantă si insuflețitoare chemare la unirea eforturilor po
porului nostru, ale țuturor popoare
lor lumii împotriva primejdiei .răz
boiului. pentru oprirea fabricării și
stocării armelor nucleare, pentru in
terzicerea producerii bombei cu ne
utroni.
Tn aceste momente, gindurile noas
tre se îndreaptă- cu aleasă dragoste
și recunoștință spre dumneavoastră,
cel mai iubit fiu al poporului român,
care v-ati dedicat întreaga viață
luptei neobosite pentru progres și
pace,, pentru o luihe mai buna iii'mai
dreaptă. pe_ plineta. noastră. Ne an
gajăm, mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. ca prin întreaga noastră
activitate să contribuim la aplicarea
politicii interne și externe a parti
dului. și statului, la întronarea unui
climat de pace, colaborare și înțele
gere intre toate popoarele.
Oamenii muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA DE PRELUCRARE A LEM
NULUI „23 AUGUST" DIN TlRGU
MUREȘ — români, maghiari si de
alte naționalități — au luat cunoștin
ță cu multă satisfacție de Apelul
pentru dezarmare Si pace al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. Acest document de o deosebită
importanță, adoptat di.n inițiativa
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, de
monstrează consecventa Și înalta răs
pundere cu care acționați pentru
aplicarea principiilor nobile ale poli
ticii noastre externe în relațiile cu
toate țările lumii, pentru oprirea
cursei inarmărilor. pentru dezarmare,
și în primul rind pentru dezarmare
nucleară.
Vă asigurăm, mult iubite si stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom
urma cu devotament exemplul dum
neavoastră de înflăcărat patriot si
neobosit militant pentru pace si co
laborare între popoare, pentru ridi
carea României pe cele mâi înalte
culmi ale civilizației socialiste si co
muniste.

Tn telegrama CONSILIULUI ZIA
RIȘTILOR DIN ROMANIA se arată:
Ca fii credincioși ai poporului ro
mân, ca slujitori ăi partidului și poli
ticii sale, ai căror eminent conducă

tor sînteți dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
salutăm din toată inima și ne însușim
întru totul Apelul pentru dezar
mare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.
Urmind cu fidelitate orientările și
îndemnurile . dumneavoastră privind
rolul presei și radioteleviziunii in
dezvoltarea conștiinței maselor, în
formarea omului nou, în mobilizarea
opiniei publice, ne angajăm să parti
cipăm activ la îndeplinirea înaltei
misiuni ce ne revine de a face, prin
scrisul nostru, ca mijloacele de infor
mare, in 'masă să reflecte in mod con
vingător ideile generoase, de profund
umanism și responsabilitate cuprinse
îp recenta inițiativă de pace a Româ
niei socialiste, voința și lunta po
porului nostru pentru statornicirea
liniștei, securității; independentei, co
laborării și prosperității tuturor na
țiunilor.
Tn telegrama COMITETULUI PEN
TRU PROBLEMELE CONSILIILOR
POPULARE se spune : Mobilizați de
vibranta chemare ce ne-o adresați,
sintem deplin conștienți de rolul ce
ne revine in aceste momente atit de
îngrijorătoare pentru întreaga ome
nire si. vă asigurăm, mult iubite si
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
că nu vom precupeți nici un efort
pentru a răspunde acestei chemări, a
milita ferm si ■ combativ pentru salv
gardarea păcii, pentru oprirea cursei
înarmărilor nucleare, pentru dezar
mare. Apelul pentru dezarmare șl
pace al Frontului Democrației si ,Unitătii Socialiste exprimă gindurile,
dorința și voința întregii noastre na-țiuni. El constituie, totodată, un pro
gram practic de acțiuni menite să
determine măsuri efective in direcția
stăvilirii cursei inarmărilor. a trece
rii la dezarmare, pentru ea popoare
le lumii să fie ferite de spectrul unui
război nuclear .și să Se poată dezvol
ta liber. Considerăm că nu exista
misiune mai nobilă, mai înălțătoare,
decît aceea de a lupta din răsputeri
pentru făurirea unui asemenea cli
mat, pentru dreptul la viață, pentru
dreptul la pace, pentru păstrarea și
dezvoltarea valorilor materiale si
spirituale ale lumii.
Și pentru noi — se subliniază în
telegrama adoiptată la adunarea oa
menilor muncii din ÎNTREPRINDE
REA DE CONSTRUCȚII SIDERUR
GICE HUNEDOARA — Apelul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, adresat din inițiativa dumnea
voastră poporului nostru și tuturor
popoarelor iubitoare de pace, are
semnificația unei contribuții remar
cabile la împlinirea dezideratului vi
tal al omenirii — dreptul la viață, la
existentă liberă. Apelul întrunește
deplinii aprobare si entuziasta ade
ziune a constructorilor hunedofeni,
care își însușesc și susțin intru totul
ideile și chemările acestui nobil și
însufletitor document.
In calitate de constructori chemați
Să dăm viață programului de inves
tiții al partidului pentru ridicarea
standardului de viață al oamenilor,
vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe. Nicolae Ceaușescu, că sin
tem hotăriti să facem tot ce depin
de de noi pentru câ, împreună cu
întregul nostru popor, cu toate .po
poarele lumii, să facem astfel ca
destinul lumii să fie pacea.
In telegrama adresată de oa
menii muncii din FABRICA DE
MORARIT ȘI PANIFICAȚIE „DÎM
BOVIȚA", întruniți cu ocazia mitin
gului pentru dezarmare . și pace, •' se
exprimă deplina adeziune la Apelul
. Frontului Democrației și Unității So
cialiste din Republica Socialistă
România. Muncitorii care plămădesc
zilnic piinea poporului nostru — se
arată în telegramă — spun un NU
hotărit bombei cu neutroni, rachete
lor cu rază medie de acțiune, tuturor
armelor de distrugere in masă. .
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
cii din fabrica noastră, la fel ca în
tregul popor, sint alături de dumnea
voastră in vasta operă ce o între1
prindeți de unire a tuturor torțelor
progresiste, iubitoare de pace din
lume, pentru viitorul luminos al
omenirii, pentru o lume mat bună șl
mai dreaptă.

Comuniștii, toți oamenii muncii
din I.P.R.S. — BĂNEASA simen
profund impresionați de Apelni lan
sat de către Frontul Democrației si
Unității Socialiste. Cu profundă, ad
mirație. recunoaștem în concepția
dumneavoastră, iri întreaga dumnea
voastră operă Îmbogățirea ideilor
progresiste ale personalităților trecu
tului; patriei noastre, care, in mo
mente de tensiune, de rec.-udeșCțntâ
a răului, au militat pentru rezol
varea ne cale pașnică a tuturor'di
ferendelor. Exbmplul dumneavoastră
de muncă, de luptă și viață, solia de
pace pe care o purtati m lume fac
dovada peremptorie, a faptului că
numai finind seama de aspirațiile
poporului nostru în efortul’ de rennet
zentare pe arena mondială, activita
tea dumneavoastră a dobfndit valen
țe universale, inscriindu-se in același
panteon al marilor valori.
Oamenii muncii din apăratul cen
tral al MINISTERULUI JUSTIȚIEI
ȘI ARBITRAJULUI DE STAT CEN
TRAL, întruniți în adunare generală,
își exprimă. întreaga lor adeziune
față de' strălucita dumneavoastră
inițiativă de pace.
Ca juriști, ne alăturăm cu fermi
tate inițiativei dumneavoastră și ce
rem tuturor guvernelor și parlamen
telor lumii să oprească cursa înar
mărilor, să acționeze pentru oprirea
amplasării pe teritoriul statelor: eu
ropene a rachetelor cu rază medie
de acțiune, pentru renunțarea la fa
bricarea bombei cu neutroni. Cerem
popoarelor lumii să-și intensifice
lupta pentru scoaterea în afara legii
a tuturor armelor nucleare și de dis
trugere .in masă.
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Transportul produselor din cîmp - pînă la ultimul kilogram!
_ _ _ _ _ Arăturile adinei - pînă la ultimul hectar I
(Urmare din pag. I)

du-șe in județele Ialomița, Gorj.
Dolj. Vrancea și Alba. Timpul s-a
înrăutățit și nu mai permite să aș
teptăm ! De aceea, pretutindeni
trebuie să se acționeze energic, cu
toate forțele, pentru ca produsele
din cimp să fie strinse și puse la
adăpost pină Ia ultimul kilogram.
Evident, pentru a se evita pier
derile de recPltă. cea mai mare
atenție trebuie acordată transpor
tului. Zăpada a surprins pe cimp,
în grămezi, cantități importante de
porumb, îndeosebi în unitățile agri
cole din județele Călărași. Brăila,
Constanța, precum și de sfeclă
de zahăr in județele Dolj. Teleor
man. Călărași, Timiș, Arad. Pentru
ca toate produsele aflate pe cîmp
și in grădini să alungă neintirziat
in magazii sau la fabricile prelu
crătoare. este absolut necesar ca
organele de specialitate si condu-.
cerile unităților agricole să asigure
buna utilizare a mijloacelor de
transport, inlăturindu-se staționă
rile inutile, reducindu-se timpul de
încărcare și descărcare prin mobili
zarea la aceste lucrări a unui nu
măr cit mai mare de oameni. Nici
un moment, să nu se piardă din ve
dere că. orice intîrziere la transpor
tul și depozitarea produselor poate
duce, in condițiile actuale ale în
răutățirii timpului, la deprecierea
lor, ceea ce înseamnă pagubă pen
tru economie, pentru unitățile
agricole.
Măsurile ferme pentru încheie
rea recoltării și a transportului tre
buie să fie însoțite de o amplă ac
țiune pentru livrarea integrală a
produselor, îndeosebi a porumbu
lui. lă fondul de stat. Aceasta este
o îndatorire de mare răspundere și
o obligație a fiecărei unități agri
cole. intrucit de livrarea tuturor
produselor la fondul de stat depin
de buna aprovizionare a populației
cu produse agroalimentare. Deose
bit de important este ca porumbul
depozitat provizoriu, adesea in
condiții
necorespunzătoare.
in
curțile unităților agricole să fie
transportat neintirziat la bazele de
recepție. Peste tot. in fiecare uni
tate agricolă să se manifeste o ma
ximă răspundere pentru bună gos
podărire și depozitare a produselor,
să se cunoască exact toate cantită
țile pe destinații și Să se asigure
integritatea producției.
Pe același plan al urgentelor
acestor zile se situează și asigura-

rea unor condiții optime de fura
jare și adăpostire a animalelor pe
timpul iernii. Deși in majoritatea
județelor au existat mari rezerve
de masă verde și resturi vegetale
de la culturile agricole — coceni,
frunze și colete de sfeclă de zahăr
— programul de insilozări nu a
fost indeplinit decit in proporție de
80 la sută. Cele mai mari restanțe
la insilozări se înregistrează in
cooperativele agricole din județele
Călărași, Caraș-Severin, Buzău,
Prahova. Vaslui și altele. Pe cimp
se află milioane de tone de coceni
de porumb, care trfebuie strinși în
întregime și conservați pentru
iarnă spre a Se asigura hrană în
destulătoare animalelor. Trebuie
prevenită cu desăvirșire orice În
cercare de distrugere prin ardere a
resturilor vegetale, așa cum s-a intimplat in unități agricole din ju
dețul Brăila. Fie că este vorba de
produse agricole principale sau se
cundare. toate trebuie recoltate in
tegral și gospodărite cit mai bine.
De asemenea, acum, odată cu sosi
rea timpului friguros, trebuie asi
gurate condiții optime de adăpos
tire și îngrijire a animalelor, ast
fel incit producția zootehnică să nu
scadă in nici un fel.
Pentru obținerea de recolte mari
în anul 1982 este absolut obligato
riu să se realizeze integral progra
mul de arături adinei. Pină ieri.
11 noiembrie, această lucrare s-a
executat pe 2,3 milioane de hectare
— 60 la sută din suprafața planifi
cată. Arăturile sint intirziate mai
ales in cooperativele agricole din
județele Călărași. Brăila. Ialomița.
Timiș s.a. Pentru ca arăturile să
fie terminate pretutindeni cit mai
repede este necesar să se lucreze
în două schimburi, iar munca să
fie organizată în formații mari de
tractoare, care să lucreze grupat,
sub conducerea directă a specialiș
tilor.
Timpul este înaintat si in conti
nuă răcire. în aceste condiții se
impune o mobilizare puternică a
forțelor din agricultură pentru a se
Încheia neintirziat toate lucrările
de sezon. Este de datoria organe
lor șl organizațiilor de partid, a
consiliilor populare să acționeze
ferm, responsabil, astfel ca produ
sele agricole ce se mal află încă
pe cimp să fie puse repede la adă
post. ca arăturile adinei să fie ter
minate grabnic, pină la ultimul
hectar.

CĂLĂRAȘI:

Pînă la sfîrșitul acestei luni, planul anual
ia export va fi realizat

BACĂU : Producție fizică
suplimentară
Oamenii muncii din industria județului Bacău au
realizat, de la începutul anului si oină acum, o pro
ducție suplimentară in valoare de peste 740 milioane
lei. Aceasta 66 concretizează in Circa 380 000 tone pro
duse petroliere, 2 300 tone polistiren. 921 tone antidăunători, 4 300 tone acid sulfuric. 91 000 mp țesături, masini-unelte pentru prelucrarea metalelor, precum si în
semnate cantități de cărbune, materiale de construc
ții. confecții etc. Aproane întreaga producție realizată
peste Plan a fost obținută ne seama creșterii produc
tivității muncii. Cele mai însemnate realizări le-au
obtinut metalurgistii din Bacău, petroliștii din Moinesti. minerii din Comănești. textilistll din Buhuși Si
petrochimistii din Borzești, (Gh. Baltă),

Rodlca S1M1ONESCU
corespondentul „Scînteii"

Ieri s-au transportat din cîmp
5000 tone de sfeclă de zahăr

Un colectiv de muncă și-a evaluat realist posibilitățile de producție și a decis:

Am fost în ultimii ani de mai multe
bricație. să asigurăm SDV-urile ne
ori in mijlocul colectivului bine
cesare. Spun că se pot tace toate acunoscutei întreprinderi de mecanică y cestea pentru că avem excelente
fină din Sinaia. De fiecare dată am
cadre de concepție și proiectare, uti
constatat că oamenii" muncii din alaje de tehnicitate înaltă, muncitori
ceastă unitate — de lă muncitori,
talentați".
maiștri, ingineri, proiectanți și pmă
Pe bună dreptate s-a ridicat in adu
.la cadrele de conducere — sint pre
nare problema ca și întreprinderea
ocupați ca activitatea întreprinderii
să participe la prospectarea pieței ex
să se desfășoare la cote tot mai ri
terne, Ca atunci cind pleacă peste
dicate de eficientă economică. De
hotare anumiți tovarăși din întreprin
această dată, toti erau Preocupați de
derile de comerț exterior să ia în de
găsirea unor soluții și căi pentru ex
legație si specialiști din uzină. „Cine
tinderea exportului direct.
știe mai bine decit noi să prezinte
— Nu ne mulțumesc realizările de
produsul, să trateze eventualele mo
pină acum — ne spune directorul în
dificări constructive sau de altă na
treprinderii, dr. ing. Laurențlu Doinatură? Cine poate pune mai mult
ru. Și asta nu pentru că ar fi mici,
suflet pentru a ciștiga partenerul? —
ci pentru că potențialul nostru de
oercetare, proiectare și realizare este
mult mai mare. Livrăm întreprinde
rilor constructoare de mașini din
Din experiența colectivului
tară O gamă largă de echipament de
injecție — circa 28 la sută din pro
întreprinderii de mecanicâ
ducția anuală — care se incorpo
rează in diferite produse ce sint li
fină din Sinaia
vrate peste hotare. Noi vrem insă să
ieșim direct, nemijlocit pe piața
mondială cu produsele noastre. Sint
de calitate, competitive șl au un preț
valutar bun. Anul acesta am început
întreba directorul comercial Marcel
pentru prima dată să facem export
Gorănescu. Ni se explică că legea
direct. Livrăm unor, parteneri ex
n-ar permite. Eu nu cred. Sint de
terni cam 17 lâ sută din producția
părere că trebuie fructificată orice
noastră anuală la tipul de pompă ro
modalitate de a extinde exportul,- de
tativă pentru motoarele cu 3—4 ci
a aduce valuta țării".
lindri. In 10 luni din acest ah am
Am aflat, după dezbaterea din adu
livrat peste plan la export 4 300 enarea generală, un lucru care ne-a
chipamente de injecție. Avem toate
bucurat.
întreprinderea, chiar in ase
condițiile să îndeplinim planul de
menea condiții, a reușit să-și ampli
export pe întregul an pină la sfifSituI
fice exportul direct. Iată ce ne-a
lunii noiembrie.
spus șeful serviciului plan, Marian
— Ce părere au partenerii externi
Căpraru: „In prezent ne aflăm in
despre produsele întreprinderii?
tratative avansate cu incă o firmă
— Aprecierile sint deosebit de postrăină pentru livrarea în 1982 a
litive.
30 000 seturi pompe de injecție pen
întimplarea a făcut ca in zilele do
tru autocamioane mari. Partenerul
cumentării să aibă loc adunarea ge
solicită o serie de modificări con
nerală a reprezentanților oamenilor . structive. Le putem face. Avem —
muncii. Am participat Ia dezbateri șl
știți — un eșalon puternic de cerce
din cuvintui multor vorbitori ara re
tători si proiectanti".
ținut aceeași preocupare serioasă
Șeful serviciului plan ne-a vorbit,
pentru export. Nu puțini dintre ei
în continuare, de incă o comandă
au atacat fără menajamente proble
pentru
anul 1982. Se examinează in
ma. TehnolOgul-sef al unității, ing.
prezent detaliile tehnice și în curind
Petre Furdea. a Spus : „Cifrele de
se va semna contractul. Este vorba
olan ne 1982 nu ne îndeamnă
de 150 000 de elemenți pentru pom
să facem mai mult ca in acest an.
pele in linie, reprezentind piese de
Am putea fi mulțumiți. Dar nu
schimb. Discutînd despre acest lucru,
sintem. Pentru că putem produce
ne-am amintit de inginerul Ovldiu
mai mult pentru export. Oricit de
Petrescu, șeful secției automatemari ar fi exigențele, vom fi recep
Breăza, care, referindu-se la reali
tivi la orice pretenții ale parteneri
zarea planului Ia export, spunea :
lor. Putem face modificări construc
„Vă asigur că vom acorda întreaga
tive său proiecta alte tipuri dacă-i
atenție producției pentru export (elenevoie. Sintem capabili să punem operativ la punct tehnologia de famenții de care vorbeam), incit să li

rombului din cîmp direct în bazele
de recepție. Totodată, stațiunilor de
mecanizare a agriculturii din județ
li s-a asigurat suficient combustibil,
ceea ce permite folosirea din plin a
mijloacelor mecanice, realizarea și
depășirea vitezelor de lucru stabili
te ; unitățile agricole au creat șoferi
lor și mecanizatorilor condiții bune
de cazare și masă. Activiștii comite
tului județean de partid repartizați
in consiliile agroindustriale urmăresc
îndeaproape îndeplinirea măsurilor
stabilite, asigurind în același timp re
zolvarea operativă a problemelor le
gate de mobilizarea forței de muncă
și organizarea transportului produc
ției. Unităților rămase în. urmă la
cules le-au venit în ajutor mii de
muncitori șl elevi din Călărași : la
I.A.S. Drumul Subțire — 5 000 de oa
meni, la I.A.S. Jegălia — peste 3 000,
la I.A.S. Ciocănești — peste 5 000 de
oameni. în alte unități, cum sint Dor
Mărunt, Vlad Țepeș, Roseți și Plev
na, care mai au de transportat în
semnate cantități de porumb, au fost
dirijate mijloace de transport supli
mentare. Se poate spune că în ju
dețul Călărași există o mobilizare
amplă a forțelor, puternic angajate
pentru a se asigura stringerea în cel
mai scurt timp și fără pierderi a
roadelor acestei toamne.

OLT:

Deși vremea este instabilă, oame
nii muncii de pe ogoarele județului
Olt depun eforturi susținute pen
tru a finaliza stringerea și depo
zitarea întregii recolte și efectuarea
arăturilor adinei. De remarcat este
faptul că, ,m județ, porumbul și alte
culturi au fost deja strinse și depo
zitate. Acum, forțele sini concentrate
la încheierea recoltării și transpor
tării sfeclei de zahăr. Din cele 12 500
hectare cultivate au mai rămas de
recoltat citeva zeci de hectare in

vrăm totul de bună calitate si in pri
ma decadă a lunii".
Și intr-un alt compartiment al În
treprinderii, cel -al pregătirii fabrica
ției. aceeași preocupare pentru extin
derea exportului direct. Dr. ing.
Gh. Tiu, ulginerul-șef al întreprin
derii, care girează activitatea de
aici, ' încerca să explice raționamen
tul acestei mari dorințe de a lucra
pentru export : „Să te angaiezi in
fața străinătății
Înseamnă să-ți
asumi sarcini in plus, responsabilități
mari. Dar noi o facem pentru că așa
trebuie să procedeze un bun produ
cător și proprietar, in același timp.
La ora actuală, cursul de revenire la
echipamentul de ihjectie este bun. în
plus, pe piața externă trebuie să ieși
cu acele produse care înmagazinează
cit mai multă gindire tehnică și
muncă de înaltă calificare". Si ca să
ne convingă de adevărul celor spuse,
a făcut un amplu bilanț al realizări
lor, specialiștilor și inginerilor de la
Sinaia pe planul cercetării si proiec
tării. în decursul anilor s-au conceput,
proiectat și realizat prin autoutilăre
zeci de mașini-agregat de înaltă teh
nicitate, pentru ca acestea să nu mai
fie aduse din import. Uzina are in
prezent posibilitatea să realizeze aSemenea mașini de profil și. pentru
clienți din străinătate. Deci, să valo
rifice mai bine creația tehnică a co
lectivului. „Abia anul acesta ne-am
gindit că și 00 această cale am putea
extinde exportul — menționa inglnerul-șef. Și am început să acțio
năm..."
— Rezultatul î
— Destul de încurajator pentru
început. Este in curs perfectarea unui
contract extern pentru citeva ma
șini-agregat de mare tehnicitate, ne
cesare fabricării unor piese si suba.nsamble
ale
puiverizatorului.
lată-ne. așădar. ieșiti in lume și in
calitate de constructori de mașiniunelte 1
Se desprinde deci că Întregul co
lectiv de la întreprinderea de meca
nică fină din Sinaia este ferm decis
să-și asume răspunderea unui export
direct, masiv de echipament de in
jecție și, in același timp, să livreze
in străinătate mașini-agregat de
inaltă tehnicitate. De aceea, conside
răm că eforturile și propunerile sale
in această privință trebuie să se
bucure de tot sprijinul din partea mi
nisterului și a centralei industriale de
resort.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scînteii"

BAIA MARE : Instalație în premieră
Un colectiv de cadre didactice și studenți, condus de
conf. univ. dr. ing. Emil Micu de la Institutul de invătămint superior din Baia Mare, a realizat și pus in func
țiune. în premieră ne tară, la întreprinderea metalurgică
de metale neferoase din localitate, o instalație de excitație
statică pentru motoarele sincrone de 850 kW. Originala in
stalație determină mărirea randamentului și, totodată, re
ducerea consumului anual de energie electrică la asemenea
motoare cu 100 000 kilowați-oră.Pinâ in prezent, asemenea
instalații se procurau din import la un preț de cost, destul
de ridicat. Tn Maramureș, la exploatările miniere Săsar
si Herja» funcționează alte două instalații similare, breve
tate ca invenții, realizate de același colectiv, datorită cărora
s-au îmbunătățit cu 20 la sută indicatorii energetici ai
motoarelor sincrone de 300 kW de la stațiile de compresoare; (Ag&rpres).

în experiențe, inițiative, măsuri gospodărești

FOLOSIREA COMPLETA, EFICIENTA

SATU MARE:

Măsuri concrete, eficiente pentru
stringerea și depozitarea recoltei
Deșt timpul este Înaintat, in unitătile agricole din județul Călărași a
mai rămas de efectuat un mare vo
lum de lucrări. La data de 10 noiem
brie mai erau de recoltat 3 000 hectare
cu porumb și 950 hectare cu sfeclă
de zahăr, de transportat și depozitat
33 000 tone de porumb și 21 000 tone
sfeclă de zahăr aflate în grămezi pe
cimp. De asemenea, sint de eliberat
de coceni 119 900 hectare și de execu
tat arături pe 167 000 hectare. Execu
tarea în cel mai scurt timp a acestui
mare volum de lucrări impuhe folo
sirea din plin, zi de zi, a forțelor
umane și mecanice.
Comandamentul județean pentru
agricultură a hotărît ca în cursul acestei săptămini să se realizeze viteze
zilnice sporite la executarea tuturor
lucrărilor, in concordantă cu tortele
mecanice și manuale existente in fie
care unitate agricolă. Pentru grăbirea
transportării și depozitării întregii
recolte, in toate unitățile agricole
s-au Întocmit grafice de lucru, mij
loacele de transport — auto si atela
jele — au fost planificate corespun
zător, urmărindu-se respectarea pro
gramului de muncă al șoferilor si
mecanizatorilor repartizați la trans
portul porumbului si sfeclei de
zahăr.
în județul Călărași au sosit în spri
jin din județele Prahova. Argeș și
municipiul București camioane in.sumînd o capacitate de 1 400 tone, pen
tru a grăbi ritmul transportării po-

Autoconducerea, autoaprovizionarea —

consiliile agroindustriale Rusănești
și Stoicănești. Aici au fost concen
trate importante forțe mecanice și
manuale pentru ca in cursul zilei să
se incheie recoltarea sfeclei de za
hăr.
Datorită timpului nefavorabil, dar
mai ales organizării defectuoase a
muncii, in unele unități nu s-a res
pectat graficul privind recoltarea și
transportul sfeclei de zahăr. Este ca
zul unor unități din consiliile agro
industriale Rusănești, Vlădila și Stoi
cănești. Ca urmare, in ziua de 10
noiembrie au fost transportate Ia fa
brică numai 2 000 tone sfeclă de za
hăr, Comandamentul județean a sta
bilit -concentrarea mijloacelor de
transport acolo unde'există incă im
portante cantități de sfeclă pe cimp.
Aseară am aflat, că in cursul zilei de
ieri, datorită măsurilor luate, au fost
transportate, din cimp peste 5 000
tone sfeclă de zahăr,

Emillan ROUĂ

corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

Din producția globală, care
depășește in acest an
36 milioane lei. izvorăș
te valoarea normei conven
ționale ajunsă constant in
ultimul timp la 50 de Iei,
pe baza căreia și-au clădit
cooperatorii bunăstarea. Tn
aceste valori se regăsesc
insă și alte activități,
inexistente altădată la Plopeni. Dar mai bine să as
cultăm gazda :
— Om inventiv și sprin
ten la minte președintele
nostru. Cu doi ani in urmă,
cind a văzut că-și îndreap
tă gindul spre oraș și cite
va fete care se calificaseră
țesătoare la întreprinderea
integrată de lină din Con
stanța. unde făceau naveta
cale de 40 de kilometri, s-a
dus după ele să vadă dacă
măcar acolo se țin de trea
bă și dacă le merge mai
bine decit la cooperativă.
Acolo insă a aflat de la di
rectoare că uneori fetele
intirzie din cauza autobu
zului. alteori ajung obosite
și randamentul lor e mai
slab. „Atunci să mutăm o
secție a fabricii in sat“. a
propus președintele nostru
și, in felul acesta, s-a în
ființat chiar in sala de șe
dințe de la C.A.P. un ate
lier de repăsat, adică de
retușat greșelile de la țe
sături, din care cooperativa
încasează aproape un sfert
de milion anual, iar fetele
șl femeile ciitigă de la
2 000 de lei pe lună in sus,
în condițiile in care stau la
ele acasă, iar cind sintem

La arături
zi și noapte,
fără întrerupere
Pină in seara zilei de marți 10 no
iembrie, in unitățile agricole din jude
țul Satu Mare a fost arată o supra
față de 49 745 hectare din totalul
ceior aproape 73 000 hectare. Așadar,
s-au efectuat ogoare adinei pe 68 la
sută din suprafața planificată. Ziua
de marți s-a înscris ca prima zi din
această campanie în care volumul arăturilor executate a fost ,cel mai
ridicat — 4 240 hectare. La aceasta
au contribuit atit intensificarea efor
turilor mecanizatorilor, cit și Începu
tul unei mai bune aprovizionări cu
motorină. Hotănte să incheie arătu
rile de toamnă pină cel tirziu la 15
noiembrie, majoritatea secțiilor de
mecanizare au transpus și înfăp
tuiesc, in continuare, in viață pro
grame adecvate de măsuri cu ca
racter organizatoric și tehnic, stabi
lite de comandamentul agricol ju
dețean și trustul județean S.M.A.
Mecanizatorii au fost constituiți
în formații de lucru, care cu
nosc exact suprafețele pe care le
au de lucrat zilnic, locul unde sint
amplasate. Aplicind intocmai aceste
măsuri, unitățile agricole din consi
liile unice Livada. Odoreu și altele
au executat arături pe 70—72 la sută
din suprafața planificată.
Sint insă și conduceri de S.M.A.
care nu depun eforturi stăruitoare
pentru a grăbi încheierea arăturilor.
La S.M.A. Negrești, după cum ne
t‘elategz& ing. Claud iu Ursulescu, Ing.
șef al trustului S.M.A., conducerea
acestei stațiuni de mecanizare (direc
tor — ing. Mihai Berinde). in loc să
delimiteze ' precis și nominal sarci
nile și volumul lucrărilor ce trebuie
executate in aceste zile, a. lăsat ca
activitatea să se desfășoare de la
sine. Nu-i de mirare că rezultatele
la arat se situau la data de 9 noiem
brie sub 50 la sută din suprafața
planificată: Pe bună dreptate, pen
tru nereguli și ră mineri in urmă,
directorul S.M.A. a fost sancțio
nat, diminumdu-i.-se retribuția pe
luna in curs cu 10 la sută. Ca ur
mare a măsurilor și controalelor efectuate in acest consiliu, in ultimele
zile a început să se înregistreze un
reviriment la arături, dar este impe
rios necesar să Se realizeze ritmuri
de lucru înalte atiț aici, cit și in ce
lelalte consilii
agroindustriale. In
acest sens se impune să se treacă
grabnic ,1a organizarea de schimburi
de noapte -la arături, așa cum se
procedează în cooperativele agricole
Boghiș. Doba, Păulești. Hrip. Or,
acum, in program de noapte lucrea
ză numai o parte din cele 350 de
tractoare prevăzute pentru acest
schimb.

Octav GRUMEZA

corespondentul „Scînteii"

înglodați cu munca la cimp
nu lipsește niciuna. In ate
lierul ăsta lucrează și nevâstă-mea.
— Nu v-a bătut gindul,
ca pe fostul proprietar al
casei, să vă găsiți un rost
la oraș ?
*— La Oraș, de ce ?
N-avem aici rostul nostru?
Uitați-vă in jur : avem
grădină unde cultivăm toa
te legumele care. ne tre
buie. ba ne mai si priso-

însemnătate a consiliului popular
Se string ultimele roade ale unui an agricol, se Încheie perioada apro
vizionării de iarnă. Pentru gospodari nu există însă o perioadă de răgaz.
Acum se sintetizează concluziile unui an, acum trebuie, pregătită, cu pri
cepere șl minuțiozitate, soarta producției și aprovizionării din anul ce
urmează. Experiența de pînă acum a aplicării Legii autoaprovizionării —
intrată in vigoare in 1980 — se completează in mod generos cu recentele
măsuri adoptate pentru întărirea autoconducerii și generalizarea autoaprovizionării locale.
„Scdnteia" iși propune ca, intr-o suită de convorbiri cu factori de răs
pundere ai consiliilor populare județene, să înfățișeze experiența și iniția
tivele care prind contur in diferite zone ale țării.
Astăzi publicăm, in acest sens, o convorbire cu tovarășul Gheorghe
GAVRUȘ, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popu
lar județean Dolj.
gamei sortimentelor de preparate
— Vă rugăm, tovarășe prlm-vicede came, punind accent pe creșterea
președinte, să ne arătați inai ăntii in
cantității de legume la kilogramul de
ce măsură se realizează acum, in Ju
carne preparată. In piețe, tirguri s-a
dețul Dolj, principiul autoaprovizionă
acționat pentru stimularea valorifică
rii. La ce produse se asigură nece
rii de către producători a surplusurilor
sarul de consum si ce experiență po
de bunuri agroalimentare, cu respec
zitivă se reliefează in acest sens ?
tarea prețurilor din mercuriale. In
— Beneficiind de condiții na
prezent, ca urmare a măsurilor sta
turale adecvate, este firesc ca
bilite, consiliile populare elaborează
toti locuitorii dip această parte a
programe de creare a resurselor ma
țării să aibă asigurat integral nece
teriale necesare pentru a asigura con
sarul de bunuri agroalimentare din
sumul locaL
resurse locale. Astfel că, la ora ac
— Vă rugăm, tovarășe prim-vice
tuală, nevoile de consum ale popu
președinte. să vă referiți la măsurile-,
lației, la majoritatea produselor de
initiate în vederea punerii in va
bază — griu pentru făină și pline,
loare a resurselor de care dispune
zahăr, ulei, pește, ouă. cartofi, ceapă,
județul,
pentru satisfacerea cerințe
fructe, zarzavaturi — au fost acoperi
lor de consum din ceea ce se produ
te pe deplin prin autoaprovizionare ;
ce pe plan local.
au fost acoperite doar parțial, dar
— Noi am considerat că este abso
foarte aproape de nivelul solicitări
lut necesar ca decretele emise la 10
lor, carnea și preparatele din carne,
și 17 octombrie a.c. să fie dezbătute
conservele de carne, cele de legume
intr-un cadru organizat, democratic,
și fructe.
Ani de-a rindul. n-am putut
cu oamenii muncii, cu populația,
acoperi pe pian local cantitățile ne
pentru a ne sfătui asupra a ceea ce
avem de făcut în vederea traducerii
cesare de cartofi și fructe, pe care
eram obișnuiți să le aducem din
in viață a prevederilor acestor acte
Harghita, Suceava. Sibiu.. Brașov.
normative. Ca urmare, la cele peste
Anul acesta, in urma măsurilor apli
200 adunări ce s-au organizat au
participat circa 90 000 de oameni ai
cate. ne-am realizat autoaproviziona
rea și la aceste produse, avînd însimuncii, care ău făcut numeroase
lozate circa 6 000 tone cartofi, 2 400
propuneri ce ne-au fost de un real
tone mere etc din producție locală.
sprijin în munca de elaborare a di
Deci, se poate, dacă există preocupa
verselor măsuri și decizii Astfel,
re și stăruință. Tot ca o experiență
pentru producerea plinii necesare
pozitivă menționez și faptul că. in
populației din mediul rural, in 76
acest an. consiliile populare au acțio
din cele 95 de comune cite -numără
nat împreună cu locuitorii județului
Doljul ekistă 102 brutării. în funcție
pentru a folosi fiecare petic de păde nevoile populației, am stabilit ca
mint cultivabil din curii. grădini,
actualele brutării să livreze piine și
loturi personale și terenuri intravi
in localitățile care nu dispun de ast
lane. Au fost cultivate 1 530 hectare
fel de unități, etectuindu-se aronda
cu fioarea-soarelui. Pentru aceste
rea de rigoare. Pe de altă parte, in
cantități, livrate unităților prelucră
această perioadă, organele F.D.U.S.
toare. respectivii cultivatori au pri
și O.D.U.S. au sprijinit consiliile
mit 640 tone zahăr și 355 tone ulei.
populare in activitatea de depistare
In ceea ce privește legumele și zar
a terenurilor intravilane nefolosite.
zavaturile, intr-un număr de 30 co
Au rezultat 212 hectare, care au fost
mune. recoltele din sosDOdăriile
atribuite unităților de consum colec
populației asigură nu numai consu
tiv și cetățenilor, pentru a fi pregă
mul local, dar expediază și mari can
tite imediat, inclusiv prin arătură șl
tități necesare la nivelul județului,
Aunoire. de toamnă, în vederea culti
creihd șidisponîbilitățl’pentru export.
vării, cu legume sau cartofi in anul
La lapte și produse lactate insă nu
viitor. Mulți dintre locuitorii județu
am reușit șă realizăm cantitățile ne
lui. ințelegind indicațiile partidului,
cesare. In scopul soluționării amin
au. solicitat atribuirea de terenuri,
titei probleme, potrivit prevederilor
pină acum neutilizate, pentru a le
recentelor reglementări, avem in ve
cultiva cu legume, sfeclă de zahăr,
dere o serie de măsuri, intre care
fioarea-soarelui, fasole etc. Intențio
creșterea efectivelor de vaci și oi in
năm să sporim șt numărul gospodăgospodăriile populației, prin asigura
riilor-anexă de pe lingă unitățile de
rea necesarului de furaje, moderniconsum colectiv și de alimentație pu
zind pășunile și fipețelv pentru spo
blică.
Dispunem, in prezent., de 94 gosrirea producției de masă verde, cul
podării-anexă pentru creșterea porci
tivarea, pe loturile personale, de că
lor și păsărilor, pentru cultivarea le
tre membrii cooperatori, a unor plante
gumelor și furajelor. Faptul că. in
cu bogat conținut nutritiv, reparti
perioada expirată din anul curent, in
zarea de către cooperativele agricole
aceste unități au fost crescuți 7130
de producție a unor suprafețe de te
porci și 22 009 păsări, că s-au reali
ren. pentru a îi cultivate de unii
zat 202 tone legume. 51 tone cartofi
cetățeni cu plante furajere.
și 109 tone furaje, ne dă convinge
— în urma recentelor indicații ale
rea că trebuie să insistăm ca mai
conducerii partidului au fost elabora
multe unități de consum colectiv
te, fără îndoială. și pe plan local
să-și organizeze gospodării-anexă.
măsuri in vederea intăririi rolului
— Ce garanții există că toate
consiliilor populare in ceea ce pri
aceste măsuri vor fi traduse întoc
vește asigurarea unei bune aprovizio
mai
in fapt ?
nări. a. unei cit mai strinse îmbinări
— Vom urmări cu strictețe cultiva
între principiile autoconducerii și
rea întregului fond funciar, sporind
autoaprovizionării. In ce constau asubstanțial pe această cale contribu
ceste măsuri 1
ția fiecărei localități la creșterea
— Consiliile populare au între
fondului de marfă necesar consumu
prins acțiuni de instruire rigu
lui local, pentru realizarea si! depăși
roasă a lucrătorilor din comerț Cu pre
rea producțiilor planifiCajZ-r De
vederile noilor acte normative; conasemenea, se va exercita un control
trOlind îndeaproape corectitudinea aexigent asupra modului in care se
plicării acestora. Totodată, in aceas
repartizează șl se distribuie fondul
tă perioadă, de fapt in actuala cam
de marfă. în special la principalele
panie agricolă, consiliile populare s-au
produse alimentare. In final, țin să
ocupat Îndeaproape de mobilizarea
subliniez că prin creșterea răspun
tuturor locuitorilor satelor la strin
derii consiliilor populare, a celorlal
gerea fără pierderi a roadelor toam
te organisme democratice in ce pri
nei. in vederea livrării acestora la
vește
aprovizionarea
populației
fondul de stat sau către piețe. In
avem convingerea că toate inițiati
același timp, consiliile populare au
vele întreprinse vor fi materializate
luat măsuri în direcția diversificării
întocmai, asigurind astfel o bună
sortimentelor de piine și produse de
aprovizionare a întregii populații din
panificație, de ridicare a calității ajudeț.
cestOra. In cantine și restaurante S-a
Convorbire realizată de
acționat pentru Îmbunătățirea me
Nicolae PETOLESCU
niurilor. in sensul practicării unui
consum rațional de piine, lărgirii
corespondentul „Sciriteii"

ochii mei a pus anul tre
cut la C.E.C. 30 000 de lei.
Frate-meu ăl mic. Ștefan,
care e mecanizator. Stă pe
șoseaua mare, ca mihe,
cind treceți O să-i vedeți
casa și o să înțelegeți mai
bine.
— Dar dumneata unde
lucrezi acum și de ce aduci
mereu vorba despre Oraș ?
—• Aia e. să vă spun sin
cer : Intr-o vreme m-au
bintuit și pe mine niște

zice : „Măi Ioane, am au
zit că Vrei să pleci de la
oi și să te faci altceva".
„De bună seamă, din mo
ment ce mai știu să fac și
altceva". „Tocmai d-aia
ne-am gindit și noi la tine,
pentru că ești băiat isteț.
Poate ai aflat că noi am
înființat la cooperativă o
brutărie, să le scutim pe
femei de grija făcutului
pi inii, mâi ares acum in
plină campanie de recol-

într-un sat din Dobrogea
sesc și mai vindem. Creș
tem și animale pe lingă
casă. Cu alte cuvinte, pe
mincare nu dăm un ban.
ba dimpotrivă, pe lina de
la oi și pe un porc con
tractat
incasăm
intre
5 000—6 000 lei. La care se
adaugă retribuția soției. Și
mai vin și eu, la sfirsitul
anului, cu valoarea celor
600—700 de norme conven
ționale. care a însemnat cel
mai puțin 28 000 lei. cel
mai mult 35 000 lei. în fe
lul ăsta, fără să mai ple
căm la oraș, am adus ora
șul in sat.
— Dar ceilalți coopera
tori cum trăiesc ?
— Să-i luăm pe tratele
meu mai mare. Aurel, care
lucrează împreună cu ne
vasta la ferma de vaci și
stă pe Valea Cupeșilor.
cum ii spune uliței pe care
stă tot neamul nostru. Sub

gindurl... Eu am moștenit
meseria lui tata. Dumitru
V. Cupeș. dacă ați auzit
de el: Tata e cioban la
berbeci, eu cioban ia oi de
cind mă știu. La berbeci e
mai simplu, că sint domoli.
De Oi trebuie să ai grijă
cind fală. Iama trebuie să
dormi cu ele, in saivan, să
le dai mieii la nas. să nu
*i
lași să înghețe. Cu patru
ani in urmă m-am înscris
la fără frecventă si. după
ce am terminat anul trecut
out clase, am urmat la seral
un curs de calificare cen
tru meseria de electrome
canic, la pompele puțurilor
din satul nostru, care ali
mentează cu apă viitorul
oraș Negru Vodă. îmi rea
lizam proiectul ăsta în se
cret și credeam că nici tată
nu știe de ei. Dar acum
două luni vine la mine to
varășul președinte și-mi

tare, cind nu-și văd capul
cu treaba la cimp. Am
adus de la Constanta un
brutar pensionar șă-i În
vețe pe-ai noștri meserie,
dar ne trebuie doi oameni
care s-o „fure" repede.
Uliul l-am găsit, ăl doilea
ai fi tu. că tot te pricepi
la electromecanică. Acolo
e vorba de pricepere la
malaxor, la pompa de in
jecție a cuptorului și tu
poți să le pricepi mai lesne
ca alții". Am primit’ bucu
ros propunerea tovarășului
președinte și curind. după
două luni, pensionarul ne-a
lăsat singuri spunind la
toată lumea că ne putem
prezenta și la concursul pe
țâră. Nu știu dacă e așa.
dar vă invit să mincați din
plinea noastră. Mărie !
Scoate piinea aia pe care
am adus-o adineauri.

Femeia fringe piinea
Caldă și albă, tare inundă
cu arome încăperea, in
timp ce Ion Cupeș conchi
de :
■— D-aia stau și mă gîndesc că unii tineri au ple
cat din sat nu numai pen
tru că uneori ău cîștigat
mai puțin și le-a fost greu
să pună' umărul să poată
cistigă mai mult, ca omul
de li care am cumpărat eu
casa, dâr poate că au Vrtlt
să facă și altă meserie, iar
dacă nu și-au găsit locul
in sat.... Eu și nevastă-mea
și atiția alții din Plopeni
am avut noroc că avem in
consiliul de conducere oa
meni buni, care nu rămin nepăsători la ce se
intimplă cu tinerii satului.
Au terminat Victoria, fata
lui Anghel Baciu, școala
tehnică de horticultura și
Elena, fata lui Ștefan Ba
laur. liceul economic, că
le-au și făcut loc la coope
rativă și Ia asociația inter
*
cooperatistă. Vrea careva
să învețe altă meserie sau
să urmeze chiar și facul
tatea. foarte bine, că si sa
tul are nevoie de oameni
pregătiți. Satul înseamnă
în primul rind părinți ca
ai noștri, care ne-au cres
cut pe lingă ei uniți ca de
getele de la o mină, cu
dragoste pentru mUncă.
pentru nămint și vite, asa
cum este si neamul lut Ma
rin Cirlig. al lui Vasile
Toma sau al lui Paul Giosip. ai căror frați, copii și
nepoți sint pentru coopera
tivă ca pietrele din temelia
casei.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT DELEGAȚIA PARTIDULUI SOCIALIST
ITALIAN, CONDUSĂ DE BETTINO CRAXI
(Urmare din pag. I)

păcii, destinderii, securității si coo
perării in Europa și in întreaga
lume.
Schimbul de vederi tn probleme
Internationale a evidențiat preocu
parea Partidului Comunist Român si
Partidului Socialist Italian fată de
tensiunea. existentă pe plan mondial
ca urmare a acumulării unor proble
me complexe nesolutionate. a apari
ției unor focare noi de încordare si
conflict, a intensificării cursei înar
mărilor, a persistenței crizei econo
mice. energetice si financiar-bancafe. Conducătorii celor două partide
au subliniat că. in aceste condiții, se
impune mai mult ca oricind ca for
țele progresiste, opinia publică. toate
popoarele să-si intensifice eforturile
pentru oprirea agravării climatului
oolitic,international, centru reluarea
sf continuarea politicii de destindere,
pace si colaborare intre toate statele
oe baza respectului principiilor inde
pendentei și suveranității naționale,
deplinei egalități in drepturi, neames
tecului in treburile interne, renunță
rii la tortă si la amenințarea cu for
ța. S-a subliniat că este necesar să
se acționeze pentru soluționarea, pe
cale politică, prin tratative, a tuturor
pro1-' melor litigioase care se mențin

în diferite zone ale globului, respectindu-se interesele fundamentale ale
tuturor părților, ale cauzei păcii și
securității in lume.
O atentie deosebită a fost acordată
problemelor europene, subliniindu-se
importanta ne care o are mobilizarea
tuturor forțelor iubitoare de nace in
vederea edificării in Europa si in în
treaga lume a unui sistem trainic de
securitate si cooperare, relevindu-se,
în acest cadru, necesitatea încheierii
cu succes a reuniunii de la Madrid,
care să dea un nou impuls transpu
nerii în viată a Actului final de la
Helsinki, să faciliteze convocarea
unei conferințe consacrate increderii
si dezarmării continentului european.
S-a relevat, in acest context, că o
pace reală in Europa nu ooate fi
concepută fără realizarea de nași hotăriti ne calea opririi cursei Înarmă
rilor, trecerii la măsuri ferme si ime
diate de dezarmare, si in primul rind
de dezarmare nucleară, de dezanga
jare militară și de reducere a înar
mărilor. de depășire a divizării Eu
ropei în blocuri militare. Secretarul
general al Partidului Comunist Ro
mân și secretarul general al Parti
dului Socialist Italian au subliniat
Însemnătatea intensificării manifes
tațiilor si inițiativelor pentru pace
din Europa, a presiunii opiniei- pu

blice europene pentru Împiedicarea
amplasării de noi rachete cu rază
medie de acțiune in Eurooa si retra
gerea celor existente, pentru oprirea
fabricării bombei cu neutroni, care
măresc încordarea si tensiunea oe
continentul european. S-a relevat,
totodată. însemnătatea ne care o au
pentru pacea Europei întărirea co
laborării si bunei vecinătăți în Bal
cani si zona Mării Mediterane.
Tovarășul Nicolae Ceausescp si to
varășul Bettino Craxi au evidențiat,
de asemenea, necesitatea lichidării
subdezvoltării si edificării unei noi
ordini economice internaționale care
să permită depășirea actualei crize
economice, energetice si monetar-financiare si să creeze, totodată, con
diții echitabile de conlucrare pentru
toate statele lumii, si în special pen
tru cele rămase in urmă.
A fost reliefată însemnătatea uni
rii eforturilor partidelor comuniste,
socialiste, social-democrate. creștin
democrate, a altor forte progresiste
in lupta pentru democrație si progres
social, pentru înfăptuirea idealurilor
de oace. destindere, securitate, inde
pendentă națională, de colaborare si
cooperare între toate popoarele.
întrevederea, s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.

Conferința de presă
Miercuri
după-amiază,
Bettino
Craxi. secretarul general al Partidu
lui Socialist Italian, s-a întilnit — in
cadrul unei conferințe de presă — cu
reprezentanți al ziarelor centrale, ai
Agenției române de presă — Ager
pres și Radioteleviziunii române.
Referindu-se la convorbirile avute
cu președintele Nicolae Ceausescu,
oaspetele a spus : Am avut o discu
ție foarte aprofundată, care mi-a Per
mis să constat că există o viziune
destul de asemănătoare privind apre
cierile comune ale problemelor ne
vralgice ce vizează problemele păcii
și securității. Prețuiesc mult poziția
echilibrată pe care se situează Româ
nia in multe din problemele politicii
internaționale si atribui o mare im
portanță relațiilor intre țări si forțe
politice ce se află pe poziții diferite
in cadrul unor alianțe militare, dar
care au țelul comun de a deschide
ferm o cale pașnică — a păcii — du
rabilă, menită să indepărteze clima
tul de nesiguranță, dacă nu de-a
dreptul de frică, să lărgească spațiul
cooperării ppzitive, folositoare. în ne

(Urmare din pag. I)

nant in primul rind in imensul efort de investiții făcut de stat, pe de
o parte pentru dezvoltarea si moder
nizarea subramurilor industriale care
Servesc agricultura, pe de altă parte
pentru crearea unei puternice baze
tehnico-materiale in agricultură.

SPECIALIȘTII SATELOR — FIII
ȚĂRANILOR, Sprijinul dat țărăni
mii de clasa muncitoare îmbracă nu
meroase alte forme. Este bine cu
noscut faptul că alături de țăranul
cooperator, in spațiul rural este de
mult o' prezentă masivă intelectua
lul, specialistul. Astăzi, in agricultu
ră activează peste 50 000 de specia
list! cu studii superioare si medii
retribuit! de stat — agronomi, hor
ticultori, mecanici, veterinari, zootehniști. economiști — a căror pre
gătire a fost asigurată, de asemenea,
de stat.1 Alături de aceștia trebuie
menționate zecile de mii de cadre di
dactice, medici, activiști culturali —
toy retribuiți de societate —
câte 1st desfășoară activitatea la
sate, spre beraficiul exclusiv al ță
rănimii cooperatiste, al tuturor locui
torilor din mediul rural. Este demn
de retinut faptul că o covirsitoare
parte dintre acești specialiști, care
s-a bucurat de gratuitatea invătămintului scblar. cit si universitar, de
burse, cantine, cămine etc.,sint chiar
fiii oamenilor muncii de la sate.
Să mergem mai in adincul lucru
rilor observind că. copiii de la sate
se bucură astăzi, ca toți copiii tării,
de asistență medicală, medicamente
si tratament gratuit. In același timp,
cooperatoarele beneficiază de conce
diu plătit pentru sarcină și lehuzie. iar
țăranii cooperatori de mari înlesniri
in ce privește întreținerea in unită
țile spitalicești, asistenta ambulatorie,
trimiterea Ia tratament in stațiuni
balneare.
Tabloul eforturilor societății capă
tă un relief mai pregnant evaluind
si amploarea considerabilă a progra
mului de electrificare înfăptuit cu
multi ani in urmă, multiple lucrări
edilitar-gospodărestl — scoli, creșe,
grădinițe, dispensare, băi. magazine,
complexe de servire a populației,
etc. — realizate in lumea satului.
O VIAȚA DțMNA. PROSPERA
CUM NICI N-AU VISAT STRĂMO
ȘII ȚĂRANILOR DE AZI. Pe fun
dalul acestui complex efort material
și financiar făcut de societate, de
clasa noastră muncitoare, au sporit
rodnicia muncii țărănimii, contribu
ția sa la dezvoltarea economiei, la
creșterea venitului național. Semni
ficativ in acest sens este faptul că. in
anii 1965—1980 producția agricolă a
țării a crescut de aproape două ori.
In primul an al actualului cincinal.

•
CATALOG
AL
GHEȚARILOR.
Uniunea

I

Sovietică a fost întocmit un am
plu catalog al ghețarilor de pe
întinsul țării. Lucrarea conține
aproape 100 de volume, propor
ție pe deplin justificată de exis
tenta in U.R.S.S. a aproape
24 000 de ghețari, ocupind o su
prafață de 78 000 km p. Cunoș
tințele furnizate de glaciologie
vor fi valorificate pe larg in
viitor in interesul dezvoltării
economiei naționale. De pe
acum pot fi anticipate deplasă
rile și mișcările ghețarilor, poa
te fi reglată topirea lor și pro
nosticată influența lor asupra
climei.

• RARITATE ARHEO
LOGICA. Cercetind cu aju

numărate domenii, și să respecte cu
sfințenie principiile fără de care nu
poate să existe pace — principiile in
dependentei popoarelor și ale egalită
ții între țări.
Secretarul general al P.'S.!, a ară
tat că in lume există prea multe În
călcări ale drepturilor popoarelor,
se mai recurge, încă, cu prea multă
ușurință la arme și lumea este
dominată de o inegalitate profundă,
deși omenirea are mijloacele nece
sare pentru a putea face, in puține
decenii, ceea ce în alte epoci ar fi
putțrt să se facă doar în decursul
multor secole. Dar omenirea incă nu
s-a hotărît să o facă. Există incă și
o insuficientă conștiință a acestor
adevărate probleme ale omenirii, cum
ar fi aceea a inegalității.
Despre toate aceste lucruri — a
spus oaspetele — am vorbit cu pre
ședintele României, cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, abordind și unele
aspecte ale diferitelor probleme care
frămintă astăzi lumea noastră. Am
vorbit cu președintele Nicolae

în pofida condițiilor climatice nu din
cele mai bune, s-a obținut o recoltă
satisfăcătoare de cereale, de peste 2â
milioane tone. La multe alte culturi
nivelul recoltei este superior față
de anul trecut. Tocmai ca ur
mare a măsurilor deosebite ini
tiate de partid in anii de după
Congresul al IX-lea in direcția dez
voltării mai rapide a agriculturii
s-au realizat. în acești ultimi 16 ani.
cele mai mari producții medii de
griu și porumb, de struguri, la hec
tar, cunoscute la noi — deși trebuie
precizat că aceste rezultate încă sint
cu mult sub posibilitățile reale de
care dispune agricultura noastră so
cialistă.
Ca un efect nemijlocit al creșterii
producției agricole, implicit a venitu
rilor realizate de cooperativele agri-

Ceaușescu despre problemele inter
naționale cele mai actuale, și, desi
gur. despre unele situații de criză
din lume care reprezintă un pericol
real, fiindcă ele pot incendia intregi
regiuni nevralgice. In ce privește
obiectivele păcii, securității, dezar
mării. reducerii încordării, reluării
unui climat de destindere, vorbitorul
a relevat comunitatea de opinii intre
cele două părți. Referindu-se la. am
pla mișcare pentru pace de pe con
tinent, Bettino Craxi a .arătat că du
minica viitoare in Italia va avea loc
o „zi socialistă pentru pace". prilej
cu care se vor organiza manifestări
in toate, orașele italiene. Pacea, a
spus el. este bunul cel mal de. preț
al omenirii și trebuie să acționăm in
modul just pentru a putea realiza
acest deziderat.
Răspunzînd apoi întrebărilor puse
de ziariști, secretarul general al
P.S. Italian a relevat aspecte ale
dezvoltării relațiilor dintre Itaiia șl
România, exprimîndu-și părerea că
acestea se pot amplifica, și mal mult
In viitor.

necesare acoperirii cerințelor crescjnije i de aprovizionare,- ale - popu
lației muncitoare de la orașe, reali
zării bazei de materii prime pentru
un șir de ramuri ale industriei, creă
rii unor disponibilități pentru export
-- pirghie esențială de participare a
țărănimii la efortul de industrializare
a tării, de dezvoltare și modernizare
continuă a economiei.
Este o datorie de conștiință a țără
nimii să răspundă la marile eforturi
pe care le face clasa muncitoare
pentru edificarea unei industrii mo
derne. de inaită eficientă, sporind
nivelul producției agricole. Această
cerință are în ultimă instanță o mo
tivație economică, intrucit de nivelul
producției agricole depinde în mod
hotărîtor buna funcționare a schim
bului. de mărfuri dintre sat si oraș.

A APĂRUT BROȘURA :

NICOLAE CEAUȘESCU
CUVINTARE la marea adunare populară
din municipiul Brăila cu prilejul
sărbătoririi „Zilei recoltei"
1 noiembrie 1981

Numiri
de noi ambasadori
Prin Decret prezidențial, tovarășul
Petru Despot a fost numit in calitate
de ambasador extraordinar si pleni
potențiar al Republicii Socialiste
România in Republica Populară Re
voluționară Guineea, in locul tovară
șului Valeriu Georgescu, rechemat in
centrala M.A.E.
*
Prin Decret prezidențial, tovarășul
Andrei Cervencovici a fost numit în
calitate de ambasador extraordinar și
plenipotențiar ai Republicii Socialiste
România in Regatul Hașemit ai Ior
daniei, in locul tovarășului Vasile
Gindilă, care a fost rechemat în cen
trala M.A.E.

Convorbiri la Ministerul
Afacerilor Externe
Miercuri, tovarășul Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe, si Aurel
Duma, ministru secretar de stat la
.Ministerul Afacerilor Externe, s-au
întilnit cu Matti Touvinen. secretar
general in Ministerul Afacerilor Ex
terne al Finlandei, care întreprinde o
vizită oficială in țara noastră.
In cadrul convorbirii a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția pozi
tivă a relațiilor româno-finlandeze și
au fost discutate măsuri in vederea
extinderii lor in continuare. De ase
menea, a fost efectuat un schimb de
păreri cu privire la unele probleme
internaționale actuale și. in mod aeosebit. in legătură cu problemele cola
borării ’și securității europene, ale
reuniunii de la Madrid. S-a reliefat
interesul vital ai celor două țări, al
tuturor țărilor de pe continent de a

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13,
14 și 15 noiembrie, tn țară : Vremea
se va Încălzi ușor șl va fi în generai
umedă. Cerul va fi variabil, mai mult
noros. V6r cădea precipitații mai ales
sub formă de ploaie, mal frecvente în
jumătatea de nord a țării. Izolat, can
titățile de apă vor putea depăși 13 li
tri pe metru pătrat in 24 de ore. Vtntul va suila slab ptnă la moderat, prezentind intensificări locale de
scurtă

tn acest context se ridică sf alt
aspect esențial al raporturilor, econo
mice dintre sat si oraș, dintre clasa
muncitoare și țărănime, și anume
desfacerea produselor agricole, pe
piață de către producătorii indivi
duali la preturile stabilite prin
mercurial. Este o cerință izvorită din
adinei rațiuni economice și etice. Este
bine cunoscut faptul că populația de
la sate iși cumpără produsele indus
triale — de la acul de cusut pină ia
autoturism — la preturi ferme sta
bilite de stat, preturi ale căror nive
luri rămtn neschimbate ani si ani de
zile. In cazul multor produse alimen
tare de strictă necesitate, cum ar fi.
de exemplu, plinea, zahărul, uleiul,
orezul, mălaiul, pastele făinoase S.a.
preturile in vigoare sint aceleași de
acum 20—25 de ani, vreme in care

Schimbul echitabil de produse între sat și oraș
cole, de țărănime, in bună parte și pe
baza preturilor obținute pentru pro
dusele livrate la fondul de stat, ni
velul de trai al țăranilor a Înregistrat
profunde schimbări in bine, sesizabile
deopotrivă in creșterea continuă a
volumului desfacerilor de mărfuri,
cit și in chipul satelor de azi. Saltul
spre civilizație este uluitor dacă ne
gindim că in ajunul celui de-al doilea
război mondial mai existau in tara
noastră, potrivit unei anchete socio
logice, 40 000 de bordeie, peste 660 000
de case cu o singură încăpere și
600 000 de case fără ’ferestre mobile.
Azi satele României numără peste
2.5 milioane locuințe noi. multe din
tre ele cu un grad de confort pe care
și l-ar dori orice locuitor al orașului.
PUTEREA ECONOMICA SPORITA
A ȚĂRĂNIMII IMPUNE O PARTI
CIPARE MAI SUSȚINUTA LA DEZ
VOLTAREA SOCIETĂȚII NOASTRE
SOCIALISTE, tn efortul edificării
societății socialiste multilateral dez
voltate — operă a întregului popor
— apare necesitatea stringentă ca.
fată de sprijinul larg primit din
partea clasei muncitoare, țărănimea
să răspundă pe măsura puterilor sale
sporite la creșterea potențialului ge
neral al economiei naționale, la
mersul înainte al societății noastre, la
bunăstarea intregului popor.
Tn primul rind. este datoria țără
nimii de a acționa prin toate mijloa
cele in vederea sporirii mai rapide
a producției agricole, valorificării în
mai mare măsură a resurselor din
gospodăriile individuale, pentru a
asigura livrarea către stat a unor can
tități tot mai însemnate de produse

torul aparatelor Rbntgen o pla
că de ardezie cu o vechime de
380. milioane ani. descoperită in
timpul săpăturilor la șantierul
..Kaisergrube" din apropierea
localității Gmiinden (R.F.G.),
specialiștii au descoperit un cefalopod la care s-a păstrat in
tact un picior. El aparține dibranhiatelor. o grupă de ani
male care, după cunoștințele de
pină acum, ar fi existat abia cu
200 de miiioane de ani mai tirziu. Descoperirea este conside
rată drept o adevărată senzație
arheologică.

• SERE DIN MATE
RIALE SINTETICE, o firmă
suedeză producătoare de mate
riale sintetice a realizat un nou
tip de seră- Construită din pe

Livrînd cantităti tot mai mari de pro
duse agricole, implicit se asigură buna
funcționare a întreprinderilor indus
triale atit ca urmare a asigurării
stocurilor de materii prime, cit și prin
asigurarea forței de muncă industria
le cu hrana corespunzătoare. Dimpo
trivă. dacă ar surveni perturbării in
acest domeniu, acestea ar afecta bu
nul mers al activității in industrie,
consecințe care s-ar răsfringe negativ
și asupra satului.

VIAȚA ȚĂRĂNIMII ESTE STRINS
LEGATA DE VIAȚA MUNCITORI
MII. Nu se poate contesta că chiar
și produsele realizate pe lotul perso
nal. in gospodăria individuală sint
condiționate azi intr-o mare măsură
de multiple forme de sprijin acordate de stat țărănimii, cum ar fi
energia electrică devenită un bun
comun in satele țării, uneltele per
fecționate. rod al dezvoltării indus
triei constructoare de mașini, gama
largă a produselor fitosanitare asigu
rate de complexa noastră industrie
chimică, semințele si soiurile de
plante de mare productivitate, create
în stațiunile de cercetare științifică
ale. statului, asistența tehnică și sanitar-veterinară gratuită acordată de
specialiștii remunerați de stat. La
toate aceste înlesniri trebuie adău
gate măsurile sistematice luate de
stat pentru creșterea cointeresării ță
rănimii in sporirea producției agri
cole prin majorarea preturilor de
cumpărare a produselor agricole, in
condițiile livrării de către stat la pre
țuri constante a unor cantităti tot
mai mari de produse industriale ne
cesare dezvoltării producției agricole.

reți dubli de foită din plastic,
sera are un consum de energie
cu 80—90 la sută mai redus decit
cea cu pereți de sticlă și nu este
influențată de condițiile mediu
lui înconjurător. Un sistem com
puterizat veghează ca tempera
tura interioară și cea exterioa
ră să fie menținute in limitele
corespunzătoare procesului de
creștere a plantelor. Computerul
este astfel programat Incit lu
mina. umiditatea și conținutul
în bioxid de carbon să rămină
la valorile optimale. Noul tip
de seră poate fi utilizat atit in
regiunile tropicale, cit și în nor
dul Suediei, nu departe de Cer
cul Polar.

•

„RUBENIANUM".

La Anvers, orașul natal al ma
relui pictor flamand. Rubens, va

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Stimate domnule președinte,
tn numele guvernului și poporului Republicii Federale Nigeria, doresc
să vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări și bune
urări transmis Cu ocazia celei de-a 21-a aniversări a obținerii independenței
politice a Nigeriei. împărtășesc dorința dumneavoastră ca prietenia și co
operarea dintre cele do^ă guverne și popoare ale noastre sâ se întărească
pe mai departe in anii care vor urma, in scopul dezvoltării relațiilor econo
mice și sociale reciproc avantajoase, al menținerii păcii și securității inter
naționale.

ALHAJI SHEHU USMAN ALIYU SHAGARI

EDITURA POLITICA

Cronica

veniturile reale ale oamenilor mun
cii. inclusiv ale țărănimii au sporit
de 4—5 ori. Din păcate, unti produ
cători agricoli „uită" acest adevăr
fundamental al societății noastre cind
vind la piață propriile produse. Or.
trebuie inteies bine că raporturile de
echitate economică și de ajutor re
ciproc dintre oraș și sat sint in bună
măsură bazate și oe respectarea pre
țurilor la mărfurile care se vind de
o parte și de alta — respectiv pe
respectarea mercurialelor, la fel cum
sint ferme prețurile mărfurilor de
stat Echitatea trebuie să se mani
feste pregnant in schimburile dintre
sat și oraș cu atit mai mult cu cit nu
de puține ori locuitorii orașelor merg
toamna la sate pentru a ajuta coo
peratorii la strinsul recoltei, ai le
gumelor și fructelor, fără a pretinde
nimic pentru această muncă. E un
ajutor firesc dat in numele alianței
dintre muncitori și țărani,

DISCIPLINA 'PLANULUI TRE
BUIE SA FIE LEGE PENTRU AB
SOLUT TOȚI OAMENII MUNCII
DE LA ORAȘE ȘI SATE 1 Problema
in discuție comportă și un alt aspect
ce decurge din necesitatea asigurării
disciplinei de plan. Se știe că un ele
ment esențial al schimbului de măr
furi sat-oraș ii constituie livrarea de
produse agricole la fondul de stat,
ceea ce implică respectarea fermă a
unor parametri exacți ai planului na
țional unic. Pe îndeplinirea exem
plară a acestor parametri statul con
tează în întocmirea balanțelor sale
materiale privind asigurarea hranei
populației — in ansamblul căreia, de
sigur, sint incluși și locuitorii sate

zilei
se opri amplasarea de noi arme nu
cleare pe continent și a se trece la
eliminarea celor existente, de a se
acționa pentru edificarea securității
și dezvoltarea cooperării in Europa,
de a se continua procesul început la
Helsinki.
*
In zilele de 10—11 noiembrie au
avut, loc la București convorbiri între
tovarășul Aurel Duma, ministru se
cretar de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe, și Matti Touvinen. secre
tar general in Ministerul Afacerilor
Externe al Finlandei.
Discuțiile, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, au prilejuit
examinarea stadiului actual de dez
voltare a relațiilor româno-finlande
ze. precum și conturarea unor noi
posibilități care să ducă la extinderea
și diversificarea schimburilor comer
ciale. la intensificarea cooperării eco
nomice și dezvoltarea conlucrării in
alte domenii ale . raporturilor bila
terale.
Au fost abordate, de asemenea,
probleme actuale ale vieții interna
ționale.

Consfătuire pe teme
de educație sanitară
Miercuri a avut loc la Cluj-Napoca,
sub egida Consiliului Național al so
cietăților de Cruce, Roșie, o consfă
tuire pentru schimb de experiență cu
activul voluntar ai acestei organiza
ții, din orașe și. Întreprinderi indus
triale. privind perfecționarea forme- <
lor și metodelor muncii de propagan
dă si educație sanitară, desfășurată de
comitetele și comisiile de Cruce
Roșie. împreună -cu unitățile sanitare,
cu ceilalți factori educaționali locali.
(Agerpres)
durată cu viteze între 40—50 km pe oră,
predominlnd din sectorul vestic in zo
nele de munte și in regiunile vestice.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 4 și plus 4 grade, izolat mai
coborite in prima noapte, cele maxime
între zero și 10 grade. Ceață locală di
mineața șl seara. La începutul interva
lului izolat polei. In București : vre
me în curs de încălzire ușoară. Cerul
va fi temporar noros. Vor cădea preci
pitații sub formă de burniță și ploaie.
Vint slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 1 și 4
grade, cele maxime intre 3 și 8 grade.
Ceață dimineața si seara. (Ileana Mihăilă, meteorolog de serviciu).

lor — a necesarului de materii prime
pentru industriile ușoară și alimenta
ră. a disponibilităților pentru export.
Datoria intțeplinirii exemplare a
sarcinilor asumate prin plan este
impusă și de faptul câ statul a făcut
importante cheltuieli m avans pe
calea creditelor acordate, unităților, agricole. cheltuieli care trebuie ram
bursate prompt prin livrarea pro
ducției contractate cu statul. Achi
tarea obligațiilor fată de. stat trebuie
sâ se facă insă in condițiile asigu
rării autoaprovizionării. Eșie absolut
normal ca cei ce răspund de soarta
recoltei să-și asigure ei inșiși. prin
aplicarea f^rmâ a principiilor autoconducerii și autogestiunii economico-financiare. întregul necesar de pro
duse agricole. Tocmai in acest spirit
au fost elaborate recentele decrete
adoptate de Consiliul de Stat privind
unele măsuri referitoare la întărirea
autoconducerii ■ si autoaprovizionării
teritoriale, precum si la asigurarea in
bune condiții a populației cu unele
produse alimentare de bază, oiine.
făină si mălai, zahăr, ulei etc. Așa
cum se prevede in decrete, aprovizio
narea populației de la orașe si sate
trebuie sâ se realizeze prin aplicarea
fermă a principiilor autoconducerii si
autoaprovizionării teritoriale, toloșind
resursele proprii din producția coope
rativelor agricole si din gospodăriile
populației si eele din fondul de stat.
Potrivit prevederilor legale, toti lo
cuitorii din comune si sate, precum
si cej din orașe care lucrează în
agricultură sau dețin terenuri agri
cole au obligația să valorifice inte
gral și eficient pămintul, să realizeze
produse agroalimentare pentru satis
facerea nevoilor proprii de consum
si creșterea contribuției lor la apro
vizionarea generală a populației. Așa
dar. solutionarea problemei autoapro
vizionării rezidă exclusiv in valorifi
carea tuturor resurselor existente la
sate, cit si in localitățile agroindus
triale pentru obținerea unor uroducții
agricole cit mai mari.
Viata a dovedit si dovedește cu pri
sosință că. in condițiile socialismului,
nivelul de trai al țărănimii se poate
realiza numai prin armonizarea inte
reselor acesteia cu interesele celorlal
te categorii ale populației in cadrul e-,
fortului general de creștere a bună
stării intregului ponor. Forța alianței
muncitoresti-tărănesti izvorăște din
interesele politice si economice comu
ne ale celor două clase fundamentale
ale societății românești contempora
ne. Participarea activă a fiecăreia din
tre ele la construcția socialistă. Înde
plinirea obligațiilor care revin fiecă
reia reprezintă una din principalele
condiții ale ridicării pe o treaptă su
perioară a operei de construcție so
cialistă in tara noastră, ale prospe
rității întregului popor.

DE^3RETUTINDENI
fi inaugurat un mare centru de
documentare. Numit „Rubenianum". și aflat in vecinătatea
casei artistului, centrul va pune,
între altele, la dispoziția cerce
tătorilor și a publicului toate do
cumentele ce au stat la baza do
cumentării istoricului de artă
Ludwig Burchard, care i-au per
mis să elaboreze 12 volume asu
pra vieții și operei maestrului
flamand. în clădire va fl insta
lat. de asemenea, un „centru na
țional al științelor plastice din
secolele al XVÎ-lea și al XVIIlea“. unde vor putea fl consulta
te mii de lucrări de specialitate
editate în diferite limbi.

• UNDE IȘI ARE ORIGINEA OBICEIUL DE
A BEA CAFEA. în provincia
etiopiană Kaifa — unde se cre
de că și-ar avea originea obi
ceiul de a savura aromatul lichid
preparat din boabe de cafea —
ca și in provinciile Sidamo și
Harrar, plantațiile de cafea se
vor extinde, in următorii 10 ani,
cu incă 100 000 hectare. Se urmă
rește astfel punerea in valoare
a condițiilor climatice de care
dispun unele zone din țară și,
totodată, impulsionarea unei tra

5

Președintele Republicii Federale Nigeria,
Comandant suprem al Forțelor Armate

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist. Român
Sint deosebit de mișcat de urările pe care ați binevoit a ml le adresa
eu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei mele de naștere, pentru apre
cierile care mi-au produs o deosebită satișfăcție și pentru care vă exprim
cele mai vii mulțumiri.
Interpretez aceste înalte aprecieri ale dumneavoastră ca o nouă mărturie
a prieteniei, înțelegerii și colaborării dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Socialist Snnmarinez.
Vă adresez urări de succese tot mai mari in acțiunea dumneavoastră
neabătută și de neegalat, pe care o desfășurați, mai ales în acest moment
delicat și periculos, in interesul dezarmării generale și in favoarea păcii
în lume.

REMY GIACOMINI
Secretar general
al Partidului Socialist Sanmarinez

tV
PROGRAMUL 1
9.00 TeleșcoalS
11,00 Roman foileton ..Vtntul speranței’**.
(Reluarea episodului 11)
11,50 Vatră folclorică
12,13. Forum politico-ideologic. Proprie
tari, producători, beneficiari
12.40 Telex
16.05 Teleșcoaiă
17,00 Reportaj pe glob : Zimbabwe
17.20 viata culturală
18,85 Desene animate
19.00 Telejurnal
19:30 Actualitatea economică
tA.45 Practic, util, gospodărește
19,30 Ora tineretului

30,30 Originea omului — serial științi
fic. Episodul T
21.20 Luptăm pentru pacea lumii
—
(emisiune de cîntece șl versuri)
31,35 Pentru dezarmare și pace — o
nouă și strălucită inițiativă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a
României socialiste
3245 Telejurnal
PROGRAMUL t
19. Telejurnal
no,
19.30 Concertul orchestrei simfonice șl
Corului Radioteleviziunii. Dirijor :
lostf Conta. Soliști : Yuuko Shlokawa (Japonia), Virginia Mânu șl
Mihal Zamfir
21.30 Film documentar : „Muzeul satu
lui"
22,15 Telejurnal

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Ieri, la Berna : Elveția — România 0—0
Acțiunea si șutul ia coltul porții
adverse, executate de Gabor Tn mi
nutul 89. arată si ele atitudinea adontată de fotbaliștii români in me
ciul de ieri împotriva celor elve
țieni. Echipa reprezentativă, rema
niată masiv de Mircea Lucescu. în
care au fost prezenti sase debutanti
in partide oficiale, dintre care trei
tineri laureati recent în Australia —
Gabor. Rednic si Andone — n-a abordat meciul de la Berna în ideea
unei defensive exagerate si eline de
temeri, ci a avut destul curai să
joace un fotbal echilibrat, cu destu

le acțiuni ofensive. Echipa noastră
n-a reușit să cistiae partida. însă
nici n-a provocat insatisfacții pro
funde ca in precedentul meci Româ
nia — Elveția, de la București. în si
tuația dată putem chiar sotine că.
de la portarul Moraru la Bălăci (nr.
11). echipa si-a făcut datoria.
în urma rezultatului înregistrat ieri
la Berna echipa noastră totalizează 3
puncte si se află De locul al doilea
in grupa a IV-a preliminară. Ultima
partidă din erupă. Anglia — Unga
ria. se va iuca la 18 noiembrie, la
Londra.

• în sala Floreasca din Capitală
s-a disputat miercuri meciul retur
dintre echipele Voința București și
Maccabi Ramat Her (Israel), contind
pentru competiția internațională fe
minină de baschet „Cupa Liliana
Ronchetti". Baschetbalistele românce
au obținut victoria cu scorul de
86—75 (48—35) și s-au calificat pen-,
tru sferturile de finală ale competi
ției. în primul joc. Voința București
clștigase cu scorul de 75—66.

• La Tokio, in turul doi al com
petiției internaționale feminine de
tenis pentru „Cupa federației",
echipa Româmej.,,alcătuită din Vir
ginia Ruzici. Lucia Romanov și Flo
rența Mihai, a învins cu 3—0 selec
ționata Israelului, calificindu-se pen
tru sferturile de finală.
în sferturile de finală, echioa
României va intilhi formația S.U.A.,
formată din Chris Evert Lloyd și An
drea Jaeger.

cinema
O Mondo umano : SCALA — 9 ; 10,45;
12,30; 14,15': 16; 13; 20. CULTURAL ~
9:, 11.15: 13,3U: 15,45; 18; 20,15.
• Ștefan Luchtan :
POPULAR
—
17.30 : 19.30. DOINA.— 16.45 ; 19.
• Sint timid dar mii tratez : POPU
*
LAR — 15,30
<> Mateiaș giscarul : DOINA — 9,15 ;
11,30; 13.15; 15.
• Ultima frontiera a morții $
EU’
ZEȘTI — 15,30; 17,30: 19,30.
• Convoiul : FERENTARI 15.30;
17,30: 19,30.
• învingătorul : VOLGA — 8; 11,15;
13.30; 15.45; 18: 20,15. TOMIS —
9;
11,15 : 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.
• Pruncul
*
petrolul
ardelenii ;
FLACĂRA - 15,30 : 17,30 ; 19,30.
• O lume fâra cer : PROGRESUL —
16; 18: 20.
• Oricum, tata mă va snopi — 9;
11; 13,15, Am fost șaisprezece — 15.45;
18; 20 : TIMPURI NOI.
• Șoțul ideal: PATRIA — 9; 11.13;
13.30 : 15,45; 18; 20.15.
• înainte de zbor : CAPITOL — 9;
11,15: 13,30: 15.45: 18: 20,13.
• Asociatul :
GLORIA — 9 : 11,15 ;
13.30 ; 1545 : 18 ; 20,15,
FLAMURA
— 9 ; 11 ; 13.15 ; 15,30 : 17,45 ; 20.
• Căpitanul răzbunării : SALA MARE
A PALATULUI — 17,15 ; 20.
• întoarcerea la dragostea
dinții :
VICTORIA — 9: 11,13; 13,30; 15,45: 18;
20.
• Ziua de naștere a unui tînăr varșovian ; GRI VIȚA — 9: 11,15: 13.30;
15.45: 18: 20,15.
• Fiul meu — 13.45: 18: 20. Un șerif
extraterestru — 9: 11.15: 13,30 : DA
CIA.
• Trecătoarea : STUDIO — 10;
12;
14; 16; 20, DRUMUL SĂRII — 15,30;
18 ; 20.
• Probleme personale : STUDIO —
,18.
• tn timpi are nocturnă : LIRA —■ 13;
20.
• Pasărea de foc spațială : LIRA —
.13,30: VIITORUL — 14.30.
• Legătura de singe : VIITORUL —
16; 19.
a AH Baba, și cei 40 de hoți — 9.30;
12.30. Fuga de acasă — 15.30. 17.30;
19.30 : COSMOS.
• Moscova nu
crede în
lacrimi :
MODERN — 9; 12; 16; 19.
• Iubirea are multe fețe :
BUCU
REȘTI — 9.15: 12.30; 15.45; 19,13. FA
VORIT — 8.45; 11,30; 14.15; 17; 19.45,
PALATUL SPORTURILOR Si CUL
TURII ~ 17.30.
• Ghețuri pe înălțimi :
FESTIVAL
— 9; 11.15; 13.30: 13.43: 18: 20.15, ME

diții seculare a locuitorilor aces
tor regiuni. în Întreaga Etiopie
culturile de cafea se intind as
tăzi pe o suprafață de circa
400 000 ha, constituind una din
principalele ocupații ale unui în
semnat număr' de etiopieni.
După cum a făcut cunoscut re
cent ministerul specializat al ca
felei și ceaiului, extinderea cul
turii menționate se va tace cu
precădere în cadrul fermelor de
stat.

de apă din America Latină in
tr-un sistem continental de na
vigație. Realizarea acestui pro
iect ar ușura accesul spre marile
resurse naturale ale continentu
lui. într-o primă etapă, s-a con
venit legarea fluviilor care stră
bat teritoriile Venezuelei, Bra
ziliei și Argentinei.

• O CALE NAVIGA
BILĂ
CONTINENTALA.

confirmat. In cursul studierii
unei pădurici Împietrite de pe
țărmul Golfului Tătar, ipoteză
privind deplasarea Polului Nord.
Pe trunchiurile Împietrite ale
arborilor, provenind din epoca
paleoliticului, se pot observa

La Maracaibo (Venezuela) a avut loc un seminar tn cadru!
căruia specialiștii au analizat
posibilitatea legării cursurilor

• „PĂDUREA DE PIA
TRĂ"-ÎN SLUJBA ȘTIIN
ȚEI. Cercetătorii sovietici au

LODIA — 9: 11,15; 13.30: 15,45:
18:
20,15.
• Star: CENTRAL - 9: 12; 16; 19.
• Yankeii : FEROVIAR — 9: 12; 16:
19. EFORIE — 9; 12; 16; 19. AURORA
— 9: 12; 16: 19.
• Kramer contra Kramer : EXCEL
SIOR - 9: lî.15; 13.30; 15,45: 18; 20.15,
MIORIȚA — 9 : 11,15 ; 13.30 : 15.4â ;
18 : 20.15 ;
« Războiul stelelor : COTROCENI —
15; 11.30: 20.
e Piedone în Egipt : PACEA — 15.30 ;
17,30: 1.9.30.
• Toată lumea e a mea : CIULEȘTI
— 8,45: 11.30; 14.43; 17: 19.45. MUNCA
— 9; 12: 13.30; 19. ARTA — 9; 12; 16;
19.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Filumena Martura.no — 17: 20.
(sala
Atelier) : Idolul și ion Anapoda — 19.
a Filarmonica ..George Enescu" (Ateneui Român) : Concert simfonic.
Dirijor : Mlltlades Caridis (Austria).
Solist : Ion Volcu — 19.30.
• Radțoteievizlunea Română (gir. Nu
ferilor) : Recital J. S. Bach — G. Fr.
Haendel,
Soliști :
Cosma Matei —
orgă, Ion Budoiu — bariton — 19.30.
a Opera Română : Bărbierul din Se
villa — t9.
• Teatrul de operetă : Prințesa cir
cului — 19.30.
a Teatrul „Lucia sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu) : Lungul
drum al zilei către noapte — 19. (sala
Grădina Icoanei) : Interviu — 19,30.
a Teatrul Mic ; Niște țărani — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Baladă coti
diană — 20.
a Teatrul
de comedie ; Harold și
Maude -- 19.30.
a Teatrul ..Nottara" (sala Magheru):
Jocul vieții și a) morțll lu deșertul
de cenușă — 19.30.
(sala
Studio) :
Cinci romane de amor — 16: 19,30.
a Teatrul GJuleștl (sala
Majestic) :
Noaptea pe asfalt — 19.30. (sala Ciu
lești) : Dragostea prințesei — te.
a Teatrul evreiesc de stat : Andorra
— 13.30.
a Teatrul satlric-muzieal ,.C. Tănase"
(sala Savoy) : Veselie la. Tănase —
19.3Q, (sala Victoria) : idolul femeilor
— 19.30.
• Ansamblul
„Rapsodia
română":
Zi-le d-alea de-ale noastre — 19.
a Teatrul „Țăndărică^ : Petrică
și
lupul — io. Anotimpurile nitnzului —
17.
• Circul București : Music hali la circ
— 19.30.

inelele anuale, care au o parte
mai ascuțită îndreptată întot
deauna spre nord. După modul
cum sint orientate inelele res
pective, oamenii de știință au
stabilit că. in urmă cu 40 mili
oane de ani. Polul Nord era de
plasat față de poziția sa actuală
cu 30 de grade.

• DOVLEAC-GIGANT.
într-un orășel din California s-a
desfășurat o originală întrecere
intre fermieri canadieni si ame
ricani. „Concursul" s-a rezumat
doar la un singur produs : do
vleacul. Cistigători au ieșit ca
nadienii, care au prezentat un
dovleac de 171 kilograme, depășindu-șf considerabil partene
rii de întrecere, al căror exem
plar cintărea doar... 143 kg.

O importantă contribuție la dezvoltarea relațiilor
de prietenie și colaborare româno-iugoslavă
Cronica relațiilor româno-iugoslave s-a îmbogățit zilele acestea cu
o nouă filă, prin vizita oficială de
prietenie efectuată în țara noastră,
la invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, de către tovarășul Serghei Kraigher, președintele Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia. Actualul dialog
se înscrie în suita marilor acțiuni
politice ce continuă luminoasa tra
diție a întilnirilor la nivel înalt
romăno-iugoslave, creată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz
Tito, care au conferit legăturilor din
tre cele două țări și popoare un con
ținut tot mai bogat, de strinsă prie
tenie și amplă conlucrare.
In această fructuoasă evoluție a
raporturilor romăno-iugoslave și-au
găsit materializare deopotrivă inte
resele ce decurg din comunitatea de
orinduire și valorificarea tot mai
eficientă de către cele două țări a
avantajului vecinătății. Timpul, via
ța însăși au conferit relațiilor româno-iugoslave o deosebită însem
nătate, aprofundarea continuă a con
lucrării reciproc avantajoase afirmindu-se ca un 'factor major atit
pentru construcția socialistă în cele
două țări, cît și pe planul vieții in
ternaționale. Și este, fără îndoială,
un motiv de satisfacție faptul că
actualul dialog de la București —
reliefind încă o dată marea însem
nătate a întilnirilor la nivel înalt
pentru extinderea relațiilor de prie
tenie — s-a desfășurat sub semnul
continuității acestei mărețe opere,
dind expresie voinței comune de a
amplifica pe mal departe conlucrarea
multilaterală dintre țările, partidele
și popoarele noastre.
Ospitalitatea cu care a fost încon
jurat înaltul oaspete, atmosfera de
caldă prietenie, de înțelegere și sti
mă reciprocă ce a caracterizat con
vorbirile oficiale. Declarația comună,
înțelegerile la care s-a ajuns pun in
evidență cu putere trăinicia relațiilor
romăno-iugoslave. în acest sens, to
varășul
NICOLAE
CEAUȘESCU
arăta : „Putem spune că, in toate
privințele, relațiile româno-iugoslave constituie un exemplu de con
lucrare intre două țări socialiste
vecine, care colaborează și coope
rează multilateral, intr-un spirit de
deplină egalitate, de stimă și respect
reciproc". La rîndul său, tovarășul
SERGHEI KRAIGHER, adresîndu-se
șefului statului român, declara :
„Președintele Tito și dumneavoastră
ati edificat, de-a lungul anilor, re
lații solide și trainice ale prieteniei
iugoslavo-române, pătrunse de res
pect și încredere reciprocă și de co
laborare, de bună vecinătate. Noi
continuăm pe această cale, fapt con
firmat și de această vizită a noastră
și de convorbirile pe care le purtăm".
Intr-adevăr, dialogul a reliefat
faptul că, in spiritul înțelegerilor
anterioare la nivel înalt, raporturile
dintre România și Iugoslavia se dez
voltă cu succes în toate domeniile,
ele avind la temelie principiile inde
pendenței și suveranității naționale,
egalității In drepturi, neamestecului
în treburile interne, avantajului
reciproc, întrajutorării tovărășești —
principii a căror strictă respectare
constituie chezășia unei rodnice co
laborări prietenești.
In perioada de la ultima întîlnire
Ia nivel înalt, la începutul acestui
an, raporturile economice — factor
major al intensificării ansamblului
legăturilor romăno-iugoslave — au
cunoscut noi progrese. Paralel cu
exploatarea. în folosul reciproc, a
sistemului hidroenergetic Porțile de
Fier I — aflat in funcțiune de

un deceniu — prin eforturile co
mune ale popoarelor noastre au
continuat lucrările de construcție ia
hidrocentrala Porțile de Fier II, in
cadrul convorbirilor convenlndu-se
să fie examinate posibilitățile de ex
tindere â ambelor sisteme, conside
rate ca adevărate simboluri ale co
laborării dintre cele două țări vecine
și prietene. Totodată, se acționează
intens pentru îndeplinirea acordului
de colaborare de lungă durată, care
prevede dublarea, adică ridicarea la
patru miliarde de dolari, a volumu
lui schimbului de bunuri materiale
în actualul cincinal.
Pornind de la nivelul la care s-a
ajuns in relațiile economice și ținînd
seama de cerința conjugării efortu
rilor in vederea combaterii urmări
lor crizei din economia mondială,
cei doi președinți au stabilit un am
plu program de lucru pentru dezvol
tarea’ puternică a conlucrării dintre
România și Iugoslavia in acest do
meniu de însemnătate vitală pentru
progresul celor două țări. Așa cum
se arată in Declarația comună —
care, semnată de cei doi președinți
și sintetizînd rezultatele convorbi
rilor de la București, se impune ca
un important document politic — vor
fi promovate cu mai multă hotărfra
cooperarea și specializarea în pro
ducție, îndeosebi pe baza introducerii
tehnologiilor moderne și a folosirii
resurselor existente în fiecare din
cele două țări in domenii importante
ale industriei, iar prin crearea da
societăți mixte și a altor organisme
comune, țările noastre îșl vor con
juga eforturile pentru valorificarea
mai eficientă a materiilor prime și
surselor energetice, pentru intensifi
carea ansamblului colaborării econo
mice, inclusiv în terțe țări.
în același timp, traducerea în viață
a înțelegerilor convenite va asigura
amplificarea conlucrării în domeniile
științei, culturii. învătămintului și jn
alte sfere care concură la mai buna
cunoaștere reciprocă si la întărirea
prieteniei dintre popoarele noastre.
Schimbul de vederi in legătură cu
situația internațională actuală a pus
in evidentă identitatea sau similitu
dinea punctelor de vedere ale celor
două părți în principalele probleme
care preocupă omenirea contempora
nă. Pornind de la situația complexă
și gravă existentă pe plan mondial,
ca urmare a perpetuării, in diferite
zone ale lumii, a stărilor de încordare
și conflict, a recrudescentei politicii
imperialiste, de forță și de amenin
țare cu forța, de amestec in treburile
interne ale altor țări — ceea ce pe
riclitează grav independenta, liberta
tea si securitatea popoarelor — cei
doi președinți au evidențiat impor
tanta conlucrării tot mai strînse a
forțelor înaintate de pretutindeni, a
întregii comunități internaționale. în
vederea opririi acestui curs periculos,
reluării și continuării politicii de
destindere, de înțelegere si colabo
rare.
Așa cum s-a subliniat în cadrul
convorbirilor. România și Iugoslavia,
apreciind că acumularea în continua
re de arme nucleare In Europa agra
vează pericolul de distrugere a civi- .
lizației ne continentul nostru, se pro
nunță cu hotărire împotriva amplasă
rii de noi rachete, pentru retragerea
și reducerea rachetelor nucleare cu
rază medie de acțiune, pentru elimi
narea întregului arsenal nuclear din
această parte a lumii.
Evidențiindu-se necesitatea ca re
uniunea de la Madrid să șe încheie
cu rezultate pozitive, care să ducă la
impulsionarea înfăptuirii prevederi
lor Actului final, la dezvoltarea coo

ACORDURI DE COOPERARE ROMÂNO-LIBIENE
TRIPOLI 11 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei oficiale efectuate în Jamahiria Arabă Libiană Populară So
cialistă de șeful Departamentului
pentru construcții în străinătate. Ion
Stănescu. au fost încheiate doua noi
acorduri de cooperare româno-libiene. Documentele — Acordul de coo
perare în domeniul construcțiilor în
tre cele două țări si Acordul de coo
perare tehnică între Comitetul Popu
lar General pentru locuințe al Ja-

mahiriei Libiene si Departamentul
pentru construcții în străinătate din
România — prevăd extinderea activi
tății de cooperare în domeniul con
strucțiilor. participarea întreprinderi
lor românești la realizarea unor obiective din cadrul programului de
dezvoltare economică si socială a Jamahiriel Libiene. România va asigu
ra. totodată, prin specialiștii săi. asistenta tehnică necesară realizării
unor lucrări inginerești.

perării Intre țările participante în
toate domeniile, s-a subliniat însem
nătatea primordială a adoptării unei
hotăriri privind convocarea confe
rinței pentru întărirea încrederii și
dezarmare în Europa, ca și necesita
tea asigurării continuității procesului
început la Helsinki. România oferindu-se, după cum se știe, să găzduias
că in capitala sa viitoarea reuniune.
Ca țări care fac parte din regiunea
Balcanilor. România si Iugoslavia au
subliniat din nou hotărârea lor de a
acționa pentru dezvoltarea colaboră
rii bi și' multilaterale intre statele
din această zonă. în toate domeniile
de interes reciproc. Un exemplu con
cludent în această privință il consti
tuie propunerea tării noastre de a
organiza în 1982 la București o reu
niune de experți privind colaborarea
multilaterală in Balcani in domeniul
energiei si materiilor prime. Iugo
slavia exprimindu-și sprijinul fată de
această inițiativă, în același, timp,
promovarea politicii de colaborare și
bună vecinătate în Balcani, transfor
marea acestei regiuni intr-o zonă a
păcii și încrederii, fără arme nuclea
re și baze militare străine — așa
cum a propus în repetate rînduri
țara noastră — ar constitui o
contribuție efectivă la materiali
zarea prevederilor Actului final,
la făurirea securității si promovarea
cooperării pe întregul continent.
De asemenea, atit România cit și
Iugoslavia se pronunță pentru cre
area de zone libere de arme nuclea
re în Marea Mediterană și în alte
părți ale Europei, ceea ce ar avea
efecte pozitive majore pentru pacea
și colaborarea de pe continentul nos
tru si din întreaga lume.
Subliniindu-se, cu deosebită pu
tere, imperativul trecerii neintîrziate la măsuri de dezarmare. în pri
mul rind de dezarmare nucleară, la
lichidarea tuturor stocurilor de arme
de distrugere in masă, a fost eviden
țiată necesitatea unei temeinice pre
gătiri a viitoarei sesiuni speciale a
O.N.U., din 1982, chemată să mar
cheze inaugurarea unui proces real
de dezarmare.
Cerința stringentă a lichidării sub
dezvoltării și făuririi unei noi ordini
economice internaționale, a lichidă
rii practicilor neocolonialiste. ce se
manifestă în ultima vreme. în spe
cial prin politica dobinzilor înalte și
a preturilor pe piața mondială ; ne
cesitatea soluționării exclusiv pe
cale pașnică a tuturor problemelor
internaționale divergente și a situa
țiilor conflictuale din orice parte a
globului ; însemnătatea participării
tuturor statelor la dezbaterea si re
zolvarea problemelor majore ale lu
mii contemporane ; evidențierea ro
lului deosebit de important al poli
ticii de nealiniere, ca factor inde
pendent, în afara blocurilor, al rela
țiilor internaționale — au constituit,
de asemenea, teme de stringentă ac
tualitate. care, examinate în cursul
dialogului, au reliefat hotărirea
României și Iugoslaviei de a-și în
tări conlucrarea pentru solutionarea
acestor probleme potrivit intereselor
tuturor popoarelor.
Dînd o înaltă apreciere rezultatelor
bogate ale dialogului la nivel înalt
de la București, opinia publică din
țara noastră își exprimă încrederea
că materializarea înțelegerilor con
venite va determina o nouă și im
portantă etapă în dezvoltarea ansam
blului relațiilor tradiționale romănoiugoslave. corespunzător intereselor
celor două popoare, ale cauzei socia
lismului. păcii și destinderii în Eu
ropa și în întreaga lume.

Al. CAMPEANU

Alegeri parlamentare în Siria
DAMASC 11 (Agerpres). — In Re
publica Arabă Siriană s-au desfășu
rat. în zilele de 9 și 10 noiembrie,
alegeri parlamentare. Peste patru
milioane de alegători au fost chemați
în fata urnelor pentru a-i desemna
pe viitorii membri ai Consiliului Po
porului. forul legislativ suprem al
tării. Rezultatele scrutinului de luni
si marți urmează să fie date publi
cității în următoarele zile.

înaltă apreciere față de rezultatele
convorbirilor dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Serghei Kraigher
ȘEDINȚA PREZIDIULUI R.S.F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 11 (Agerpres). — La
Taniug — s-a relevat că, pentru adincirea relațiilor de ansamblu iu
Belgrad a avut loc ședința Prezidiu
goslavo-române de bună vecinătate,
lui R.S.F. Iugoslavia, în cadrul căreia
o importanță deosebită o are acordul
Serghei Kraigher, președintele Prezi
diului R.S.F.I., a prezentat o infor
celor, două țări de a dezvolta cît mai
strins colaborarea economică Pe ter
mare asupra rezultatelor vizitei ofi
men lung pe baza diviziunii muncii,
ciale de prietenie în România. S-a
cooperării șl specializării, inclusiv
apreciat — informează agenția Taniug
realizarea în comun a unor obiective
— că vizita și convorbirile pe care
Serghei Kraigher le-a avut, cu acest
economice majore.
S-a considerat că și recenta întîl
prilej, cu președintele Nicolae
nire iugoslavo-română la nivel înalt,
Ceaușescu reprezintă un impuls în
rezultatele ei constituie o contribuție
direcția adîncirii pe mai departe a
prieteniei și a dezvoltării colaborării
la dezvoltarea colaborării în Balcani
și în Europa, precum și la eforturile
rodnice, caracteristică deja tradițio
pentru depășirea actualei situații
nală a relațiilor dintre cele două țări
nefavorabile din relațiile Interna
socialiste vecine.
ționale.
La ședință — informează agenția

Convorbiri economice rumâno-americane
ta de dezvoltare pe multiple planuri
a relațiilor dintre cele două țări, pe
baza înțelegerilor la nivel înalt exis
tente. Au fost examinate posibilită
țile existente si măsurile necesare
pentru extinderea în continuare a
schimburilor economice si comercia
le. precum și cooperării românoamericane în producție.
La întîlniri a participat Nicolae
lonescu, ambasadorul României in
Statele Unite.

WASHINGTON 11 (Agerpres). —
Cu prilejul vizitei pe care o între
prinde in Statele Unite. Ion Avram,
ministrul industriei construcțiilor de
mașini, a avut intilniri cu M.
Baldrige. secretar pentru comerț,
L, Eagleburger, asistent al secreta
rului de stat pentru Europa, precum
și cu reprezentanți ai Băncii Ame
ricane de Export-Import si ai Oficiu
lui reprezentantului special al pre
ședintelui S.U.A. pentru comerț in
ternațional. A fost exprimată dorin-

Conferința internațională a Crucii Roșii
MANILA 11 (Agerpres). —La Ma
nila au început lucrările celei de-a
24-a Conferințe internaționale a Cru
cii Roșii, la care participă reprezen
tanți ai societăților naționale de
Cruce Roșie, ai guvernelor si ai unor
organizații internaționale, inclusiv o
delegație din România. în perioada
premergătoare conferinței au avut
loc lucrările Adunării Generale a
Ligii Societăților de Cruce Roșie,
care a ales Consiliul Executiv și pa
tru comisii consultative. Consiliul
Național al Societății de Cruce Roșie

din România a fost ales în calitate de
vicepreședinte al Comisiei consulta
tive pentru tineret. Noul președinte al
Ligii Societăților de Cruce Rosie este
Enrique de la Mata — Spania, iar
secretar, Hans Hoegh — Norvegia,
în cadrul conferinței, reprezentantul
Crucii Roșii din tara noastră a fost
desemnat vicepreședinte al Comisiei
generale de organizare, iar Societa
tea de Cruce Roșie din țara noastră
a fost aleasă în Comisia financiară
a Comitetului internațional de Cruce
Roșie.

Necesitatea folosirii energiei atomice
exclusiv in scopuri pașnice
evidențiată in cadrul dezbaterilor de la O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres).
rilor, cu precădere al celor în curs
de dezvoltare, la tehnologia, mate
— Corespondentă de la R. Caplescu :
Folosirea în scopuri pașnice a ener
rialele și echipamentele nucleare.
giei nucleare, vastele posibilități pe
Este o gravă anomalie ca, în numele
neproliferării armelor nucleare, să
care ea le poate oferi dezvoltării ci
fie afectat dreptul inalienabil al tu
vilizației umane constituie una din
turor statelor de a-și realiza pro
tre problemele importante aflate în
atenția actualei sesiuni a Adunării
priile programe de utilizare pașnică
a energiei nucleare, iar un număr
Generale a O.N.U., fiind dezbătută în
plenul acestui for, pe baza raportu
de descoperiri științifice în acest do
meniu să formeze obiectul unei po
lui Agenției Internaționale pentru
Energia Atomică (A.I.E.A.).
litici de monopol. în condițiile inten
sificării
crizei energetice, revine ști
Reprezentantul permanent al Româ
inței și tehnologiei nucleare rolul
niei la O.N.U., Teodor Marinescu, a
deosebit de important de a pune la
evidențiat ideile profund generoase
îndemîna tuturor statelor, în primul
ale președintelui Nicolae Ceaușescu
rînd a celor în curs de dezvoltare,
reafirmate în Mesajul adresat partiunica sursă nouă de energie care in
cipanților la simpozionul internatio
etapa actuală se pretează la exploa
nal de la București „Oamenii de
tarea
pe scară industrială și poate
știință și pacea" în sensul de a se
efectiv contribui la procesul dezvol
face totul pentru ca minunatele cu
tării economico-sociale.
ceriri ale științei să nu mai servească
Tocmai acesta trebuie să fie obiec
fabricării de arme de distrugere in
tivul fundamental al Conferinței
masă și să fie puse exclusiv în slujba
O.N.U. pentru promovarea cooperării
progresului.
internaționale în domeniul utilizării
Unul dintre obiectivele esențiale
pașnice a energiei nucleare, care va
ale A.I.E.A. — a arătat vorbitorul —
avea loc anul viitor, pregătirea sa
rămine acela de a asigura accesul
fiind încredințată unui comitet din
larg, nediscriminatoriu al tuturor ță
care face parte și România.

Luări de poziție împotriva cursei înarmărilor, în
vederea asigurării păcii și colaborării internaționale
ATENA 11 (Agerpres). — Guvernul
Greciei intenționează să acorde prio
ritate înlăturării armelor nucleare
de pe teritoriul elen in cadrul nego
cierilor sale cu S.U.A. asupra bazelor
americane din Grecia — a declarat
Dimitrios Maroudas. purtătorul de
cuvînt guvernamental. în cadrul unei
conferințe de presă organizate
miercuri la Atena. Obiectivul guver
nului elen — a spus el — este crearea
unei zone denuclearizate în Balcani.

Urmările nefavorabile ale dobinzilor ridicate

HAVANA 11 (Agerpres). — Luis
Lopez Alvarez, directorul Oficiului
regional al UNESCO pentru America
Latină, a declarat, într-un interviu
acordat ziarului cubanez „Granma",
că este necesar ca omenirea să fie
ferită de pericolul unui nou război
mondial. El a arătat că pacea re
prezintă o preocupare constantă a
UNESCO, organizație care se pro
nunță împotriva războiului și a cursei
înarmărilor.

O declarație a cancelarului vest-german
BONN 11 (Agerpres). — Intr-o de
al R.F.G., numărul șomerilor ar pu
clarație făcută presei la Bonn, can
tea să crească la 2 milioane in se
celarul Helmut Schmidt a relevat că
zonul care începe).
ratele dobinzilor și inflației au înce
„Este necesar — a continuat Hel
put să coboare, în R.F. Germania,
mut Schmidt — să se creeze cimn de
sub nivelurile record ce fuseseră
acțiune pentru reducerea dobinzilor
atinse, dar că. pentru economia tării,
Si. astfel, pentru sporirea investiți
va mai exista o perioadă foarte di
ilor și creșterea numărului de locuri
ficilă pînă spre sfîrșitul anului viitor.
de muncă".
El a apreciat că ameliorarea balan
Agenția Reuter adaugă că. în oc
ței de plăti si reducerea importurilor
tombrie. costul vieții în R.F.G. fu
de energie constituie succese ale po
sese cu 6,8 la sută peste nivelul ace
liticii guvernamentale, dar „șomajul
leiași luni a anului precedent, ceea
reprezintă în această iarnă perspec
ce reprezintă cea mai mare creștere
tiva cea mal gravă". (După cum a
anunțat recent ministrul economiei
anuală din ultimii sase ani.

WASHINGTON 11 (Agerpres). —
Ziarul „Washington Post" remarcă
faptul că. în ultimul timp. în S.U.A.
se înregistrează o intensificare a ac
tivităților care au ca scop preîntîmpinarea folosirii armei nucleare. Se
precizează că peste 200 de grupuri au
prezentat organelor de resort ameri
cane rezoluții in care se cere preintîmpinarea unui război nuclear. Săptămîna trecută — notează, de aseme
nea, ziarul — o prelegere despre oro
rile unui eventual război nuclear a
atras, la Los Angeles, mii de oa
meni. Totodată, în circa 130 centre
universitare din S.U.A. au loc cam-

panii de explicare a consecî.
T
unui eventual conflict nuclear.
BONN 11 (Agerpres). —‘4*faședintele fracțiunii parlamentare a Parti
dului Liber Democrat, Wolfgang
Mischnick, a declarat că partidul său
— partenerul din coaliția guverna
mentală al Partidului Social Demo
crat — dorește transformarea sistemu
lui de blocuri militare din Est și din
Vest intr-un sistem de pace generaleuropean, transmite agenția D.P.A.
într-o declarație, Mischnick a sub
liniat că P.L.D. aspiră ca. in per
spectivă, pacea sâ fie garantată în
Europa printr-o colaborare care să
depășească granițele blocurilor mili
tare. prin realizarea treptată de
acorduri de securitate europene,
prin măsuri de dezarmare.

WASHINGTON. în cadrul dezbate
rilor Comisiei pentru relații externe
a Senatului american, prof. John
Geiger, care a luat cuvîntul în nu
mele organizației „Medicii în lupta
pentru responsabilitate socială", a
subliniat că un război nuclear ar
aduce prejudicii incomensurabile în
tregii omeniri. Din punct de vedera
medical, a precizat vorbitorul, răz
boiul nuclear poate fi comparat cu
o boală gravă care nu poate fi vin
decată. existînd o singură soluție
profilactică — preîntimpinarea Iui.
Sintem îngrijorați, a arătat profeso
rul american, că se vehiculează ideea
unui conflict nuclear „limitat". Aceasta este o afirmație nerealistă si
nu poate fi argumentată științific.
Orice război nuclear „limitat" va
duce la escaladarea sa si la o catas
trofă nucleară generală.

Premierul indian se pronunță pentru
liberalizarea comerțului internațional
ROMA 11 (Agerpres). — într-o
alocuțiune rostită cu prilejul vizitei
sale in Italia, Indira Gandhi, primul
ministru al Indiei, a cerut țărilor
industrializate să reducă nivelul ba
rierelor .lor vamale. în vederea ame
liorării relațiilor lor economice și

comerciale cu țările în curs de dez
voltare — relatează agenția France
Presse. Premierul indian a combătut
argumentul unor oficialități din țări
le industrializate, potrivit căruia im
porturile provenind din țările în
curs de dezvoltare ar crea șomaj.

Plenara C.C. al Partidului Socialist Unificat
din Mexic
CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager
pres), —'La Ciudad de Mexico a avut
loc prima plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist, Unificat
din Mexic (P.S.U.M.). în cadrul că
reia a fost ales Secretariatul Gene
ral al C.C. al partidului — organ de

conducere colectivă pînă la primul
Congres al P.S.U.M., prevăzut să se
desfășoare în luna februarie 1982. în
componenta Secretariatului General
au fost desemnați Arnoldo Martinez
Verdugo, Alejandro Gascon Mercado,
Miguel Anguel Velasco. Rolando Cordera si Roberto Jaramillo.
Sub lozinca
cu neutroni
delegați ai
apel

„Pentru prietenie ți dezarmare,
I", la Bremen s-a desfășurat o
studenților din R.F. Germania,
pentru pace, împotriva cursei

NU rachetelor nucleare și bombei
conferință cu participarea a 1 000
în cadrul căreia s-a adoptat un
înarmărilor și a războiului

Zimbabwe: Reconstrucție
ILE DE PRESA

si dezvoltare
Zi frumoasă de octombrie, de pri
măvară australă. De o parte și de
alta a șoselei care duce către Ku
shinga se derulează un peisaj calm,
odihnitor: cîmpia se întinde cit
vezi cu ochii. Ici-colo, blocuri
imense din piatră așezate pe ver
ticală intr-un echilibru enigmatic,
straniu, pe care numai natura îl
putea realiza. Ne reține atenția cu
loarea cărămizie a brazdelor răs
colite de pluguri. Este un pămint
mănos, bogat in fier, capabil să
dea două recolte pe an. Suprafețe
întinse sint insă nelucrate. Este și aceasta una din consecințele înde
lungatei dominații coloniale, ale
războiului. Ca, dealtfel, și satele să
răcăcioase pe care le intilnim in
cale. Dar peisajul este in transfor
mare. Datorită omului. Omului
liber și stăpin in patria sa, Zim
babwe. Intilnim tot mai des case
noi, construite cu ajutorul statului.
Proiectul agricol Kushinga Pikelela, a cărui înfăptuire se desfășoa
ră sub îndrumarea personală a pre
ședintelui Canaan Banana. este
unul din multiplele exemple ale
transformărilor înnoitoare ce au loc
în Zimbabwe. In timpul celor 8 ani
de ostilități, 1,5 milioane de oameni
s-au refugiat in țările vecine, iar
alții au rămas fără adăpost. Rezol
varea situației acestora, reașezarea
lor in cadrul unei ample acțiuni de
utilizare a pământurilor constituie
acum unul din obiectivele prioritare
ale guvernului. La Kushinga Pikelela sint pregătite cadrele ce urmea
ză să lucreze la sate, acolo unde
s-au așezat foștii combatanți pe
frontul luptelor pentru independen
ța țării. Ei învață aici cum sâ repare
și să conducă un tractor, cum se lu
crează solul și cum se protejează
acesta împotriva eroziunilor. Ei vor
fi cei ce vor pune in practică politi
ca guvernului privind înființarea de
ferme comunale și cooperative agri
cole, de valorificare deplină a in-

tregului potențial agricol al acestei
țări. Deocamdată sint numai 150.
Cursurile vor avea o durată de 2—3
ani. Acțiunea de reașezare a popu
lației urmează să continue și anul
viitor.
Există un mare număr de oameni
care vor pămint, există o acută
lipsă de unelte și mașini agricole,
de forță de muncă, factori ce în
greunează acest complex proces. în
pofida tuturor acestor greutăți. Re
publica Zimbgbive a reușit să obțină

ÎNSEMNĂRI
DE CĂLĂTORIE
In acest an o recoltă record de ce
reale.
Dealtfel, pretutindeni in țară
sint vizibile progresele înregistrate
de acest popor harnic în scurtul
răstimp care a trecut de la obține
rea independenței. „Am reușit, sub
linia președintele Canaan Banana
in interviul acordat presei române,
să creăm o situație de securitate și
pace in Zimbabwe, ceea ce pentru
mulți constituie un miracol. Multe
țări prietene sînt, dealtfel, de
acord să constate că, în primul an
de independență, poporul Zimbab
we a realizat adevărate miracole".
în prezent toate eforturile sînt
canalizate in direcția reconstrucției
țării, a îmbunătățirii condițiilor de
viață ale întregii populații. Au în
ceput să prindă viață obiectivele
privind restructurarea economiei și
asigurarea unei echitabile reparti
ții a veniturilor, obiective înscrise
în primul plan trienal de dezvol
tare economică a țării. Acest plan
de tranziție include fonduri insumind 3,9 miliarde dolari Zimbabwe.
La începutul acestui an, parlamen
tul țării a adoptat un cuprinzător
document al guvernului, in care

sînt trasate principalele direcții ale
dezvoltării economiei, vizînd trans
formarea Zimbabwe intr-un stat so
cialist, democratic. Potrivit acestui
document, economia de tip mixt
pentru care se pronunță guvernul
va trebui să asigure o creștere me
die anuală de 8 la sută, cifră ce a
fost depășită pînă acum cu 6 pro
cente.
Natura a dăruit această țară nu
numai cu un pămint mănos, dar și
cu apreciabile bogății ale subsolu
lui, ceea ce i-a asigurat un nivel mai
ridicat de dezvoltare industrială,
comparativ cu alte state de pe con
tinentul african. Este de ajuns de
amintit că Zimbabwe este al treilea
producător mondial de litiu și unul
dintre marii producători de aur ai
lumii. Țara dispune, de asemenea,
de substanțiale rezerve de cărbune,
de zăcăminte de pietre semiprețioase, de mari întreprinderi ale in
dustriei siderurgice și altele. Indus
tria manufacturieră, a cărei dezvol
tare este încurajată in mod deose
bit de guvern pentru capacitatea ei
de a substitui importuri costisitoa
re și de a absorbi o mare cantitate
de forță de muncă, contribuie in
prezent cu 25 la sută la formarea
produsului intern brut.
Toate aceste bogății aparțin acum
întregului popor Zimbabwe. Impor
tant este — ne-au declarat factorii
de răspundere din economia țării
— ca ele să fie gospodărite in așa
fel incit să asigure bunăstarea tu
turor.
Sintetizînd preocupările in acest
sens ale guvernului, primul minis
tru Robert Mugabe sublinia în in
terviul pe care ni l-a acordat in
preajma' vizitei sale in țara noas
tră : „în prezent nu avem posibili
tatea să preluăm întreprinderile,
așa cum sînt ele, dar vom începe
să fim prezenți în diverse indus
trii. La Început, deținind 40 la sută
din acțiuni in sectoarele-cheie. Mai

e scurt
CENTENAR GEORGE ENESCU. In foaierul Operei comice din Berlin a avut loc vernisajul unei expoziții documentare de fotografii care
■ prezintă momente semnificative din viața și opera marelui muzician român. Georg Schn.eider, directorul Centrului de expoziții de artă din
I R.D. Germană, a evocat momente importante din viața și activitatea
artistului, locul pe care-l ocupă George Enescu în cultura muzicală uni
versală. Vorbitorul a elogiat, totodată, modul in care poporul român
| cinstește memoria compozitorului.
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Clădirea municipalității din Umtali

tîrzlu, dacă va fi necesar, vom
cumpăra 50—51 la sută sau chiar
mai multe acțiuni". „Vom dezvolta
conștiința muncitorului șl rolul acestuia. Vom crea condiții ca mun
citorii să participe la luarea deci
ziilor în Întreprinderile în care lu
crează, vom îmbunătăți condițiile
de muncă, salariile" — arăta,
de asemenea, primul ministru, precizînd că in următorii doi ani ac
centul se va pune pe dezvoltarea
rurală, pe pregătirea forței de mun
că, prin conectarea structurilor și
a conținutului invățămintului de
toate gradele la nevoile concrete
ale țării.
în realizarea obiectivelor sale de
viitor, tinărul stat african contea
ză și pe o largă colaborare inter
națională. Numele României este
des amintit in Zimbabwe. Am con
semnat adesea in timpul călătoriei
prin această țară cuvinte de deose
bită apreciere la adresa României
pentru sprijinul larg — politic, di
plomatic, moral și material — pe
care l-a acordat patrioților Zimbab
we in îndelungata luptă pentru ob
ținerea independenței. Mulți inter
locutori au ținut să releve cu emo

ție și recunoștință că chiar din pri
mul moment al creării noului stat,
România l-a recunoscut și a stabilit
cu el relații diplomatice. în răstim
pul care a trecut de atunci, legă
turile dintre cele două țări au căpă
tat noi dimensiuni, s-au adincit și
diversificat tot mai mult.
Un moment important in această
evoluție l-a constituit vizita in
România întreprinsă anul trecut de
președintele Republicii Zimbabwe,
Canaan Banana, care aprecia con
vorbirile cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu drept un mare eveni
ment in dezvoltarea relațiilor de
prietenie dintre cele două țări Și
popoare. Dialogul la nivel înalt din
tre România și Zimbabwe va fi
continuat prin apropiata vizită a
primului ministru Robert Mugabe.
„Aștept cu nerăbdare și interes apropiata mea vizită in România",
declara primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe. „Sîntem îndatorați
României și ne facem o onoare din
a ne exprima gratitudinea, precum
și dorința de a rămine prieteni in
următoarea etapă a revoluției din
Zimbabwe".

CONVORBIRI
BULGARO-YEMENITE. în cursul convorbirilor
1 desfășurate la Sofia între Todor
IJivkov, secretar general al C.C. al
P.C.B.. președintele Consiliului de
Stat al R.P. Bulgaria, jji Aii Nasser
Mohammed, secretar general al
I C.C. al Partidului Socialist Yemenit. președintele Prezidiului Con
siliului Suprem al Poporului si al
Consiliului de Miniștri ale R.D.P.
Yemen, au fost examinate evolu
ția relațiilor bilaterale, precum și
unele probleme ale vieții internaționale, subliniindu-se necesita
tea unor acțiuni susținute pentru
menținerea păcii și a securității
internaționale, pentru dezarmare si
destindere.

PRIMIRE LA BEIJING. Deng
Xiaoping, vicepreședinte al C.C. al
P. C. Chinez, a primit, miercuri,
delegația Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia, condusă de Dobroslav
Ciulafici, secretar al Prezidiului
C.C. al U.C.I., care efectuează o vi
zită in China. în cursul convorbirii care a avut loc — relatează
agenția China Nouă — au fost discutate probleme legate de activitatea celor două partide.

•

VISCOL. După cum informează
agenția B.T.A., viscolul care s-a
abătut, la sfirșitul săptămînii trecute și începutul acestei săptămini,
asupra unor zone din Bulgaria a
dus la întreruperea aprovizionării
cu energie electrică în 673 de localități. a celei cu apă în 320 de loca
lități, iar un număr de 18 intreprinderi industriale și-au încetat
activitatea. Abundentele ninsori
începute duminică au fost însoțite
de un vînt care a atins viteza de
140 km/h. în numeroase județe a
fost puternic perturbată circulația
pe șosele. Agenția B.T.A. precizează că operațiunile de lichidare
a urmărilor viscolului se desfășoară
cu succes în 15 județe ale tării.
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CERERE. Agenția P.A.P. infor
mează că R. P. Polonă a cerut să
i se reînnoiască calitatea de mem
bră a Fondului Monetar Intemaționai și a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție si Dezvoltare.
Agenția precizează că Polonia a
făcut parte dintre membrii fonda
tori ai F.M.I.. dar din 1950 a încetat
să mai facă parte din această organizatie.
ÎNTREVEDERE LA BAGDAD.
Președintele Republicii Irak, Sad
dam Hussein, a avut o întrevedere
cu Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei.
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DEVALORIZAREA COCOANEI
ISLANDEZE. Guvernul isiundei a
decis devalorizarea cu 6.5 la sută
a coroanei islandeze. în scopul
menținerii capacității de export a
țării.
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