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Răspunzînd strălucitei inițiative a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
participanții la marile adunări publice și mitinguri ce se desfășoară 
în orașele și municipiile din întreaga țară dau expresie hotărîrii 

întregului popor român de a acționa

PENTRU ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR NUCLEARE 1N EUROPA 
ȘI IN ÎNTREAGA LUME, PENTRU APĂRAREA PĂCII!
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Un moment istoric în relațiile dintre popoarele român și zimbabwean

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU $1 PRIMUL MINISTRU RUDERT MUGARE
AU SEMNAT DOCUMENTE DE MARE ÎNSEMNĂTATE PENTRU COLADORAREA

DINTRE ROMÂNIA SI ZMMK

LIVRAREA
PRODUSELOR AGRICOLE 

LA FONDUL DE STAT 

obligație legală, îndatorire 

patriotică a unităților agricole, 

a tuturor oamenilor muncii de la sate

• Tratatul de prietenie și cooperare intre Republica Socialistă România și Republica Zimbabwe 
îL/arășul Nicolae Ceaușescu. secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Robert 
Mugabe, președintele Uniunii Națio
nale Africane Zimbabwe — Frontul 
Patriotic, primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe, au semnat, marți, în 
cadrul unei ceremonii care a avut loc 
la Palatul Consiliului de Stat, Acor
dul de cooperare între Partidul Co
munist Român și Uniunea Națională 
Africană 
triotic și 
operare 
România

După semnare,
Ceaușescu
strins mîinile cu căldură, s-au îmbră
țișat cu prietenie.

La ceremonie au participat tova
rășii Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Gheorghe Radulescu. Iosif Banc, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Janos Fa
zekas, 
lescu. 
Pană, 
Virgil
an Dobrescu, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Constantin Olteanu, Cornel Onescu, 
Marin Râdoi, Ion Unsu, Richard Win
ter. precum și membri ai guvernului, 
alte persoane oficiale.

Au luat parte tovarășii
Mangwende, Enos Nkala, 
Shava, celelalte persoane
însoțit pe tovarășul Robert Mugabe 
în vizita oficială de prietenie făcută 
în țara noastră.

în încheierea solemnității, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Robert Mugabe 
au ciocnit o cupă de șampanie pentru 
întărirea continuă a relațiilor de , 
strînsă prietenie și solidaritate mili
tantă. de rodnică colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Zimbabwe — Frontul Pa- 
Tratatul de prietenie și co- 
între Republica Socialistă 
și Republica Zimbabwe.

tovarășii Nicolae
și Robert Mugabe și-au

Ludovic Fazekas. Paul Nicu- 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 

Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Trofin, Ștefan Andrei. Emili-

Witness 
Frederick 
care l-au

; , . A ■ 1 " j • .

Oamenii muncii din agricul
tură acționează energic pentru a 
transporta din cimp ultimele canti
tăți de produse agricole, execută 
arături adinei pentru a pune o 
temelie puternică viitoarei recolte. 
Acum, cind strîngerea recoltei s-a 
încheiat, o atenție deosebită trebuie 
acordată în toate unitățile agricole 
livrării cantităților prevăzute la 
fondul de stat și F.N.C. îndepli
nirea integrală a acestor obligații 
constituie o îndatorire esențială a 
unităților agricole, a tuturor oame
nilor muncii din agricultură.

Conducerea partidului a subliniat 
că pentru buna aprovizionare a 
populației cu produse agroalimen- 
tare și satisfacerea altor nevoi ale 
economiei naționale este necesar să 
fie privită cu cea mai mare răspun
dere sarcina de a livra în întregime 
cantitățile de produse agricole con
tractate la fondul de stat. Aceasta 
este o îndatorire primordială, de 
înaltă răspundere civică și patrio
tică a tuturor celor ce lucrează în 
agricultură. Este normal să fie așa. 
După cum oamenii muncii din in
dustrie, din celelalte sectoare ale 
economiei realizează producția pre
văzută în plan pentru acoperirea 
nevoilor țării, tot așa și oamenii 
muncii din agricultură trebuie să 
asigure producțiile prevăzute, înde- 
plinindu-și întocmai sarcinile plani
ficate pentru constituirea fondului 
de stat. Așa cum muncitorii din 
toate sectoarele lucrează cu abne
gație pentru a fabrica mașini șl 
utilaje, inclusiv tractoare și mașini 
agricole, precum și alte produse 
necesare economiei naționale, tot 
asa și oamenii muncii din agricul
tură, țărănimea trebuie să-și înde
plinească obligațiile față de nevoile 
generale ale economiei, să asigure 
creșterea producției agricole șl li
vrarea produselor necesare aprovi
zionării întregii populații.

în aceste zile, unitățile agricole, 
țăranii fac dovada acestei răspun
deri, livrează cantitățile de produse

în conformitate cu contractele 
încheiate, iar în multe locuri s-au 
găsit și se găsesc resurse pentru 
suplimentarea livrărilor de produse 
la fondul de stat. Membrii coope
rativei agricole din comuna Putine- 
iu, județul Teleorman, depășind 
PEoducția planificată de porumb, 
au livrat la fondul de stat 6 500 
tone, cu 1 000 tone mai mult fată de 
obligațiile contractuale. Ei continuă 
livrările pentru a spori această 
cantitate suplimentară la 1 500 tone, 
în fiecare județ există asemenea 
exemple bune. Unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din județul 
Sibiu au transportat la bazele de 
recepție toate cantitățile de porumb 
prevăzute a fi livrate la fondul de 
stat și F.N.C. Pe locuri fruntașe la 
livrări se situează și județele Alba, 
Bacău, Brașov, Hunedoara. Mara
mureș, Prahova, Sălaj. Tulcea. 
Vilcea șl altele. Este necesar ca și 
în județele Arad, Constanța, Giur
giu, Olt, Suceava si altele să fie 
intensificate transportul și livrarea 
porumbului la fondul de stat.

întreaga activitate pentru li
vrarea Integrală a produselor agri
cole Ia fondul de stat trebuie să se 
desfășoare sub conducerea nemijlo
cită a organelor și organizațiilor de 
partid, a consiliilor populare. în 
mod deosebit este necesar să fie 
luate măsuri energice pentru buna 
organizare a transportului. Subli
niem această cerință deoarece in 
unele locuri livrarea porumbului a 
înttrziat tocmai datorită defecțiuni
lor care au existat și există In 
organizarea transportului. De ase
menea. trebuie desfășurată o susți
nută activitate politică de explicare 
a Îndatoririi pe care fiecare imitate 
agricolă cooperatistă o are de a 
livra integral cantitățile prevăzute 
la fondul de stat și F.N.C. îndepli
nirea acestor obligații este in inte
resul dezvoltării economiei națio
nale, al ridicării bunăstării Între
gului popor.

In pagina a V-a : relatări țlin județele Constanța, Ialo
mița, Teleorman, Buzău și Galați

ACORD DE COOPERARE 
intre Partidul Comunist Român 

și Uniunea Națională Africană Zimbabwe
- Frontul Patriotic (Z.A.N.U. - F.P.)

TRATAT
de prietenie și cooperare între Republica 

Socialistă România și Republica Zimbabwe
Luind in considerare bunele raporturi de prietenie, 

solidaritate si colaborare statornicite între Partidul 
Comunist Român si Uniunea Națională Africană Zim
babwe — Frontul Patriotic, intîlnirile. convorbirile și 
Înțelegerile pe care le-am avut împreună ;

Ținind seama de dorința reciprocă de a dezvolta și 
Întări legăturile de colaborare pe olan politic, econo
mic. tehnic, cultural si în alte domenii dintre Repu
blica Socialistă România si Republica Zimbabwe, 
dintre popoarele celor două țări ;

Relevind dorința ambelor partide de a contribui la 
Întărirea solidarității tuturor forțelor revoluționare, 
progresiste, democratice si patriotice care luptă împo
triva imperialismului, colonialismului, neocolonialis- 
mului si rasismului ;

Partidul Comunist Român șl Uniunea Națională 
Africană Zimbabwe — Frontul Patriotic au convenit 
asupra a cele ce urmează :

1. Să dezvolte colaborarea prietenească dintre Parti
dul Comunist Român si Uniunea Națională Africană 
Zimbabwe — Frontul Patriotic Pe baza egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile interne, sprijinului 
si respectului reciproc, respectării stricte a dreptului 
lor inalienabil de a-si elabora de sine stătător linia 
politică, strategia si tactica revoluționară, in confor
mitate cu propriile interese si condițiile specifice în 
care acționează fiecare partid.

2. Partidul Comunist Român șl Uniunea Națională 
Africană Zimbabwe — Frontul Patriotic vor efectua, 
pe baza acordului reciproc, consultări și schimburi de 
păreri între reprezentanții lor. desemnați în acest scop 
pe teme sau probleme de interes comun privind 
dezvoltarea raporturilor bilaterale, evoluția situației 
internaționale actuale, a luptei popoarelor împotriva 
imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. 
pentru lichidarea subdezvoltării, instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale si asigurarea dreptului fie
cărui popor de a păși pe calea progresului economic 
și social, pentru soluționarea politică, negociată, a 
diferendelor dintre state și înlăturarea focarelor de 
încordare și conflict, pentru destindere, securitate și

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

NICOLAE CEAUȘESCU 

independență națională, pentru dezarmare, pace 
și colaborare Intre popoare.

3. Ambele partide vor promova schimburile de dele
gații. la diferite niveluri, precum si studierea experien
ței P.C.R. și Z.A.N.U. — F.P. în diferite domenii. în 
scopul unei mai bune cunoașteri reciproce, al adîncirii 
prieteniei și cooperării între cele două țări și popoare.

4. Partidul Comunist Român și Uniunea Națională 
Africană Zimbabwe — Frontul Patriotic vor colabora 
în domeniul formării și specializării cadrelor necesare 
activității de partid, de stat și economice, prin oferirea 
de burse de studii și specializare.

5. Ambele partide vor stimula schimburile reciproce 
de informații și materiale documentare privind acti
vitatea ideologică, politică, social-economică și în alte 
domenii a Partidului Comunist Român si Uniunii 
Naționale Africane Zimbabwe — Frontul Patriotic.

6. Partidul Comunist Român și Uniunea Națională 
Africană Zimbabwe — Frontul Patriotic vor încuraja 
extinderea și diversificarea raporturilor bilaterale din
tre instituțiile de stat, organizațiile de masă și obștești 
din cele două țări și vor promova lărgirea cunoașterii 
reciproce pe tărîmul învățămîntului, culturii, științei 
și tehnicii etc., prin intermediul cărții, filmului, expo
zițiilor, mijloacelor de informare în masă și altele.

7. Cele două partide vor promova participarea 
reciprocă la congresele de partid sau la diverse alte 
manifestări cu reprezentare internațională organizate 
sub auspiciile fiecăruia dintre ele.

8. Ambele părți vor conveni și vor încheia, ulterior, 
programe de colaborare pe perioade determinate 
(1—2 ani). în care vor fi precizate domeniile, formele, 
căile și mijloacele de aplicare în practică a prevede
rilor acestui document.

Prezentul acord, care va Intra în vigoare la data 
semnării, va putea fi modificat doar prin înțelegerea 
reciprocă a celor două părți.

Făcut la 17 noiembrie 1981, în două exemplare, 
originale, unul In limba română si unul în limba 
engleză, ambele texte avînd aceeași valoare.

București

Președinte al Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe — Frontul Patriotic

ROBERT MUGABE

Republica Socialistă România și Republica 
Zimbabwe,

Ferm hotărîte să extindă și să aprofundeze 
raporturile de prietenie și cooperare dintre cele 
două fări și popoare, întemeiate pe aspirațiile 
lor de apropiere și înțelegere reciprocă, de pro
gres, pace și securitate internațională,

Bazindu-se pe legăturile tradiționale de soli
daritate militantă dintre poporul român și po
porul zimbabwean, făurite in cursul luptei de 
eliberare a poporului din Zimbabwe și hotărite 
să întărească și mai mult aceste legături.

Convinse că dezvoltarea raporturilor lor de 
prietenie, solidaritate și cooperare reprezintă o 
importantă contribuție la întărirea solidarității 
și unității de acțiune a țărilor socialiste, a țări
lor în curs de dezvoltare, a statelor nealiniate, a 
tuturor forțelor antiimperialiste și progresiste 
din lume, in lupta lor comună pentru înfăptuirea 
cauzei progresului, păcii, independenței națio
nale și înțelegerii internaționale,

Reafirmînd dreptul fiecărui popor Ia dezvol
tare economică, socială și culturală, in confor
mitate cu voința, interesele și aspirațiile sale 
legitime,

Convinse că în actuala situație complexă in
ternațională trebuie să se acționeze ferm pentru 
a se asigura tuturor popoarelor dreptul la pace, 
la viată, la existență liberă și independentă,

Exprimind profunda lor ingrjjorare față de 
accelerarea cursei inarmărilor, care creează mari 
pericole pentru cauza păcii și securității inter
naționale.

Convinse că o pace trainică In lume poate fi 
asigurată numai dacă vor fi luate măsuri ferme 
și concrete de dezarmare, in primul rind de 
dezarmare nucleară.

Convinse de necesitatea adoptării de măsuri 
efective pentru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, in scopul eliminării sub
dezvoltării și asigurării unui progres mai rapid 
al țărilor în curs de dezvoltare.

Unite în lupta comună împotriva Imperialis
mului, colonialismului, neocolonialismului. ra
sismului și apartheidului, împotriva politicii de 

forță, dominație și amestec în treburile interne 
ale statelor, de reîmpărțire a lumii in sfere de 
influență,

Reafirmînd solidaritatea lor militantă și spri
jinul lor activ pentru mișcările de eliberare na
țională și celelalte forțe progresiste și democra
tice din Africa australă, pentru consolidarea in
dependenței naționale a statelor din Africa și 
din alte regiuni ale lumii,

Subliniind necesitatea creșterii rolului O.N.U. 
In soluționarea problemelor care confruntă ome
nirea și adaptării structurilor organizației la rea
litățile contemporane,

Au hotărit să încheie prezentul Tratat de prie
tenie și cooperare și, in acest scop, au convenit 
asupra celor ce urmează :

ARTICOLUL I
înaltele Părți Contractante proclamă solemn 

hotărirea lor de a extinde și aprofunda rapor
turile de prietenie, solidaritate militantă și coo
perare pe plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific și cultural între cele două popoare și state.

înaltele Părți Contractante vor promova dez
voltarea colaborării intre organizațiile de masă 
și obștești din cele două țări.

ARTICOLUL II
înaltele Părți Contractante vor extinde și 

aprofunda, pe baze reciproc avantajoase, schim
burile comerciale și cooperarea in domeniile in
dustriei, agriculturii, geologiei, minelor, energiei 
și transporturilor, precum si în alte sectoare de 
interes comun. In acest scop, ele vor adopta 
acorduri și alte înțelegeri, precum și forme eco
nomice adecvate, inclusiv înființarea de socie
tăți mixte, pentru promovarea și intensificarea 
acestei colaborări.

ARTICOLUL III
înaltele Părți Contractante vor promova buna 

cunoaștere reciprocă a valorilor lor materiale si 
spirituale, dezvoltind in acest scop schimburile 

și cooperarea Intre instituțiile de artă șl cul
tură, mijloacele de Informare in masă, intre 
organizațiile sportive, precum și legăturile intre 
reprezentanți aj vieții științifice, culturale și în- 
vățămin tulul.

ARTICOLUL IV
înaltele Părți Contractante se vor conduce in 

relațiile dintre ele Și in raporturile lor cu alte 
state după următoarele principii, drepturi și 
obligații :

a. dreptul inalienabil al fiecărui popor de a 
hotărî el însuși asupra destinelor sale și de a 
alege și dezvolta în mod liber sistemul său po
litic, economic și social, corespunzător voinței șl 
intereselor proprii, fără nici un fel de amestec 
din afară ;

b. dreptul suprem al fiecărui stat la existență. 
Independență și suveranitate națională, la pace 
și securitate ;

c. egalitatea deplină in drepturi a tuturor 
statelor, indiferent de mărime, nivel de dezvol
tare, poziție geografică, de sistemul lor politic, 
economic și social ;

d. dreptul suveran al fiecărui stat de a dis
pune de bogățiile sale naturale și toate cele
lalte resurse, in conformitate cu interesele sale 
naționale ;

e. obligația statelor de a nu interveni, sub 
nici o formă și sub nici un pretext, in treburile 
interne și externe ale oricărui alt stat :

f. obligația statelor de a se abține, in relațiile 
lor internaționale, de la folosirea forței sau a 
amenințării cu forța, de a nu recurge la nici un 
fel de constringere de ordin militar, politic, eco
nomic sau de altă natură Împotriva oricărui 
alt stat ;

g. obligația statelor de a reglementa toate di
ferendele dintre ele exclusiv prin mijloace 
pașnice ;
(Continuare in pag. a III-a)

• Comunicat comun • Plecarea din Capitală
IN PAGINA A III-A

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

ROBERT GABRIEL MUGABE
Prim-ministru

al Republicii Zimbabwe
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APENTRU ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR NUCLEARE ÎN EUROPA ȘI ÎN ÎNTREAGA LUME, PENTRU APĂRAREA PĂCII!
Europa are nevoie nu de rachete nucleare, cu rază medie sau cu altă rază 

de acțiune. Europa are nevoie de pace, are nevoie să fie ferită de distrugerea 
atomică! Nu avem nevoie nici de arma cu neutroni! Avem nevoie de o Europă 
în care viața generației actuale, viața generațiilor viitoare, a copiilor să fie asigurată!

NICOLAE CEAUȘESCU

In timpul marelui miting pentru pace al oamenilor muncii din municipiul Oradea
Foto : Emetic Popper

Un NU hotărit politicii 
înarmări

ORADEA:

„Să fie definitiv eliminat spectrul amenințării nucleare !"
Plata Transilvaniei ..din munici

piul Oradea. Pe vastul' platou s-au . 
adunat zeci de mii de orădeni ve-■ 
nitt in șiruri he4firșite din străve- * 
chea vatră a orașului, din toate car
tierele, ce au prins contur sau au 
întinerit în anii din urmă. Pe stra
da Ostașilor s-au scurs timp înde
lungat. ca un năvalnic fluviu, uria
șa coloană de bărbați și femei, ti
neri si virstnici. români si ma
ghiari. animați de o unică năzuin
ță : apărarea păcii pe pămint.

Au urcat pe rind la tribună un 
mare număr de vorbitori, care. în 
cuvinte pornite din inimă, au rea
firmat adeziunea lor si a colective
lor pe care le reprezintă la strălu
cita inițiativă de pace a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. la ideile mo
bilizatoare ale Apelului Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

Deschizînd adunarea, președinte
le Consiliului municipal al F.D.U.S., 
tovarășul Mihai Nistor. a spus : 
„Oamenii muncii orădeni — ro
mâni. maghiari și de alte naționa
lități — uniți in cuget si simțire cu 
întregul nostru popor, au primit cu 
însuflețire Apelul F.D.U.S.. inițiat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
— asa cum au arătat-o mitingurile 
care au avut loc in întreprinderi și 
instituții — ei răspund cu entu
ziasm chemării de a acționa. îm
preună cu toate popoarele, pentru 
încetarea cursei înarmărilor nuclea
re. pentru securitate și cooperare 
în Europa, pentru pace in lume“.

„Pacea este dreptul sacru si ina
lienabil al tuturor oamenilor, al tu
turor popoarelor, atît de greu în
cercate de pustiirile a două răz
boaie mondiale ce ne-au îndurerat 
veacul. O nouă conflagrație ar în
semna nenorociri infinit mai mari.

Să nu permitem ca el să se pro
ducă vreodată. Și asta înseamnă, 
înainte' de orice! .să se pună în a- 
făt'a legii armele dișttVgdfiîMmbr- 
ții. Pămintul trebuie să fie o pla
netă a vieții, păcii și prieteniei. 
Vrem ca pacea să rodească și copiii 
mari să crească 1“ — a conchis, 
poetic, Grigore Holbea. strungar la 
„înfrățirea". Preluînd parcă ideea. 
Floarea Zagarodnic. muncitoare la 
întreprinderea de blănărie „1 Mai", 
a pus întrebarea : „Oare cei ce pun 
la cale producerea de arme tot mai 
nimicitoare nu au și ei ființe 
dragi ? Nu se gîndesc si ei la co
piii lor. la destinul planetei noas
tre 7".

La rîndul lor. muncitorii loan 
Putyer de la întreprinderea meca
nică. Floarea Ionașcu de la fabrica 
„Avîntul" și multi alții, arătînd că 
pacea a fost dintotdeauna un ideal 
scump al clasei muncitoare, al tu
turor oamenilor muncii, au subli
niat că astăzi, mai mult ca oricînd, 
făuritorii de bunuri materiale și 
spirituale trebuie să fie în fruntea 
acțiunilor menite a asigura condiții 
favorabile desfășurării muncii paș
nice. constructive.

„Ca lucrător în domeniul artei — 
a spus dramaturgul Mircea Bradu, 
directorul Teatrului din Oradea — 
îmi este viu în conștiință dictonul : 
„Cînd vorbesc tunurile., muzele 
tac". Să nu permitem așa ceva ! 
Replica noastră să fie : „Pace — 
Dezarmare — Colaborare".

In cuvîntul lectorului universitar, 
dr. Sever Dumitrașcu. directorul 
muzeului Tării Crișurilor. a răz
bătut mâi ales cerința — subliniată 
atit de insistent de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — oa oamenii de 
știlntă să acționeze astfel incit cu

ceririle geniului uman să nu mai 
servească mortii. ci exclusiv vieții, 
fericirii oamenilor.

în limbajul frăției dintre fiii de 
diferite naționalități ale poporului 
nostru, prof. Kovăcs Ludovic, pre
ședintele Consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară, a spus : „Nu putem lăsa 
copiilor noștri o moștenire mai 
hună decît o lume viețuind în pace 
și frăție, ca o măreață simfonie a 
bucuriei universale". Adeziunea Ia 
ideile Apelului F.D.U.S. a fost ex
primată în cuvinte vibrante șl de 
reprezentanți de frunte ai clerului 
local, dr. Vasile Coman. episcopul 
Episcopiei din Oradea, și Papp 
Lâszlo, episcopul Episcopiei refor
mate. Dr. Mircea Paula, medic pri
mar. președinte al comitetului ju
dețean Bihor al O.D.U.S.. a spus : 
„Ca slujitori ai sănătății, ai vieții, 
noi, medicii, ne încadrăm cu toată 
dăruirea în nobilul front al păcii, 
împreună cu toti compatriotii noș
tri". „Cerul senin, soarele, cîntece- 
le sint lucruri cu care sîntem prea 
obișnuiti pentru a ne putea închi
pui că am putea să fim deposedați 
de frumusețea lor. Tineretul lumii 
n-are nevoie de bombe, ci de pace" 
— a spus eleva Liana Cărbunaru și 
Ia fel s-au exprimat mica școlărită 
Lukâcs Olimpia si studenta Maria
na Albutiu.

Moțiunea adoptată prin îndelungi 
ovații și adresată Comitetului Cen
trai al partidului. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a dat expresie 
deplinei adeziuni a tuturor celor 
prezenti la noua și strălucita iniția
tivă de pace a României socialiste. 
(Alexandru Peti, corespondentul 
„Scînteii").

TURDA: „

de
Municipiul Turda, vechea așezare 

daco-romană Potaissa. a cunoscut 
din plin vicisitudinile istoriei. Ulti
mul război mondial a lăsat urme 
grele, pierderi de vieți omenești, 
distrugeri de fabrici, uzine, așeză
minte de cultură. Prin hărnicia lo
cuitorilor ei, sub conducerea înțe
leaptă a partidului. Turda și-a re
făcut și inavutit potențialul econo
mic, șî-a lărgit cadrul urbanistic, 
viata locuitorilor ei a devenit mâi 
bună, mai civilizată. Toate acestea 
constituie pentru locuitorii orașului 
puternice temeiuri de a prețui ca 
lumina ochilor pacea, viata cea 
nouă și a dori să le știe ferite de 
primejdiile unei noi conflagrații. 
Este ceea ce a ilustrat cu tărie 
marea adunare publică, la care au 
participat mai bine de 20 000 de lo
cuitori.

între numeroșii vorbitori care 
s-au perindat la tribună a fost și 
muncitorul Ilie Marian, care, în nu
mele a peste 900 de membri ai Or
ganizației Democrației și Unității 
Socialiste de la Combinatul de li
anți și materiale refractare, a spus: 
„Noi. ca si întregul nostru popor, 
constructor dîrz al socialismului, do
rim să ne bucurăm de condiții de 
pace. Dorim ca pe cerul Europei să 
se audă doar cintecul ciocirliei. nu 
zgomotul bombardierelor. Dorim 
să răsune bubuitul exploziilor din 
cariera de calcar și nu zăngănit de 
arme. Iată de ce, răspunzind cu în
suflețire la Apelul F.D.U.S.. noi ce
rem. la unison cu întregul nostru 
popor, cu militant!! pentru pace de 
pretutindeni, să se pună capăt 
cursei înarmărilor, să nu se ampla
seze noi rachete pe continentul 
nostru și să se treacă la desfiin
țarea celor existente, să se reducă

cheltuielile militare — asa cum 
propune tara noastră — să se facă 
totul pentru dezarmare, securitate 
in Europa și in lumea întreagă".

Si alti vorbitori, între care 
Gheorghe Cordea, prim-secretar al 
comitetului municipal de partid, 
primarul municipiului, muncitorul 
constructor Victor Chiorean. preotul 
protopop Alexandru Spinciu, eleva 
Ana Maria Ghidaifalvi. au apreciat 
Apelul pentru dezarmare și pace al 
F.D.U.S, ca un document politic de 
o deosebită importantă, purtind 
amprenta gîndirii cutezătoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu. a pre
ocupării sale neobosite pentru desti
nele poporului nostru și ale tuturor 
popoarelor. Vorbitorii au exprimat 
hotărirea lor de a acționa ferm, așa 
cum se arată in Apel, pentru ca in 
strânsă unire cu toti cetățenii patriei 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — cu toți acei care 
desfășoară în multe țări o amplă 
mișcare împotriva armelor nucleare, 
să acționeze tot mai intens pentru 
a se impune să se treacă la dezar
mare, și in primul rind la dezar
mare nucleară.

Sint ginduri care și-au găsit ex
presie și în moțiunea adoptată de 
participanții la miting care a 
fost adresată Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care s-a reafirmat 
sprijinul deplin față de politica in- 
iernă $i (“Xfernă a partidului și sta
tului nostru, față de propunerile"'șl 
acțiunile României indreptate spre 

' apărarea și consolidarea păcii in 
lume . (Alexandru Mureșan, cores
pondentul „Scînteii").

Aspect de la mitingul pentru pace care a avut loc la întreprinderea de 
mașinl-unelte, accesorii și scule Baia Mare

i>!i« Stihii

PITEȘTI: „O înaltă expresie a grijii tovarășului 

Nicolae Ceaușescu pentru destinele civilizației umane11

DOROHOl: „Prin dezarmare —
spre consolidarea păcii și creșterea 

bunăstării popoarelor"
Municipiul Pitești, Ia fel ca toa

te urbele țării, a cunoscut în ulti
mii 15 ani prefaceri economice și 
sociale profunde. Piteștenii, în 
majoritate tineri, tin la orașul lor 
și ii doresc să înflorească în con
tinuare. La unison cu toți oamenii 
muticii din tară, ei susțin din toștă 
inima noua și strălucita inițiativă 
de pace a președintelui tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și se 
pronunță cu toată hotărirea, în 
spiritul Apelului F.D.U.S,, pentru a 
se pune capăt cursei înarmărilor, 
pentru asigurarea securității și 
păcii in Europa și in întreaga 
lume.

17 noiembrie. In sala sporturilor 
are loc, intr-o atmosferă însufle- 
țitoare, o adunare publică pe mu
nicipiu la care și-au dat intllnire 
peste 4 000 de oameni ai muncii din 
toate unitățile și instituțiile muni
cipiului, dornici să-și facă auzită 
vocea lor fermă în sprijinul păcii. 
„Ceaușescu — Pace !“, „Nu războ
iului !“, „Vrem pace pe Pămint !“ 
— scandează cu însuflețire partici- 
panții. Deschizînd mitingul, tovară
șul Valeriu Nicolescu, primarul 
municipiului, a spus : „Fiecare 
idee din Apelul F.D.U.S., fiecare 
din recentele cuvîntări rostite de 

! secretarul general al partidului Ia 
marile adunări populare din dife
rite județe ale tării au produs un 
puternic ecou și în inimile cetățe
nilor municipiului Pitești, care văd 
în inițiativa de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o nouă și pu
ternică expresie a înaltei griji și 
răspunderi pentru viața, munca șl 
liniștea poporului roipân și ale tu
turor popoarelor lumii, pentru des

tinele întregii civilizații umane, că 
și pentru edificarea unei lumi din 
care să fie excluse armele și răz
boiul".

Luind cuvîntul, maistrul Alexan
dru Păliigieșu. de la combinatul 
petrochimic, a subliniat : „Spunind 
un NU hotărit amplasării in Eu
ropa a rachetelor cu rază medie de 
acțiune și a bombei cu neutroni, 
cerem cu toată fermitatea ca fac
torii politici să se așeze la masa 
tratativelor, să facă totul pentru 
începerea unui proces de dezar
mare, pentru punerea în afara 
legii a armelor de distrugere în 
masă, Petrochimiștii piteșteni susțin 
prin fapte de muncă politica uma
nistă a partidului nostru de înflo
rire multilaterală a tării, de pace 
și colaborare cu toate țările și po
poarele".

Xng. Ion Lunescu, de la Între
prinderea de autoturisme. In nu
mele celor peste 20 000 de con
structori de mașini, a spus : „Ne 
îngrijorează în cel mal înalt grad 
politica de înarmare. Aidoma sute
lor de mii de copii din generația 
mea, care n-au cunoscut decît 
foarte puțin mîngîierea părinteas
că, intrucit tații au căzut pe clm- 
purile de luptă, susțin din toată 
inima inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Toate popoarele sint 
interesate să se pună capăt înar
mărilor, care sporesc primejdia de 
război, să se treacă la dezarmare. 
Este înțeleaptă propunerea Româ
niei, reafirmată în Apelul F.D.U.S. 
privind înghețarea și reducerea 
cheltuielilor militare, care au ajuns 
pe plan mondial la sume fantas

tice. Toți oamenii muncii ar avea 
numai de ciștigat dacă acești bani 
nu ar mai fi cheltuiți pentru fabri
carea de arme de distrugere, ci ar 
fi dați pentru dezvoltare in fiecare 
tară și mai ales în țările rămase 
in urmă".

Veteranul de război Vasile Do- 
robanțu. muncitor la Trustul de 
construcții Argeș, exprimînd ade
ziunea deplină a Întregului colectiv 
de muncă din care face parte la 
noua inițiativă de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a arătat : 
„Cel mai bun răspuns pe care pu
tem să-l clăm, noi. muncitorii, la 
chemarea ce ne-a fost adresată, 
este să ne înzecim eforturile pen
tru realizarea sarcinilor de plan, 
în scopul înfloririi patriei socia
liste, al creșterii contribuției ei la 
menținerea și întărirea păcii in 
lume".

Cu aceeași fermă angajare în 
lupta pentru progresul țării și apă
rarea păcii au vorbit pioniera 
Otobicu Liliana de la Școala gene
rală nr. 16. Floarea Crețu, pre
ședinta c imitetului municipal 
F.D.U.S., Maria Osiac, secretarul 
comitetului de partid de la între
prinderea de textile.

In încheiere, participantii au 
adoptat, prin puternice aplauze, o 
moțiune adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se exprimă voința de neclintit 
a intregii populații piteștene de 
a acționa în spiritul Apelului 
F.D.U.S., pentru pace și dezarmare, 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte. (Gheorghe Cirstea 
coresponde it rl „Scînteii").

Dorohoi. vechi centru urban, cu 
tradiții revoluționare, și-a schimbat 
complet înfățișarea, in anii socialis
mului. Se poate vorbi de clădirea 
unui oraș nou, cu aproape 5 000 de 
apartamente, cu fabrici de felul ce
lor de sticlărie și porțelan, confec
ții ori de mașini-unelte, a căror 
faimă a ajuns departe de hotarele 
tării. Dar s-au clădit si conștiințe 
noi, pătrunse de pasiune patrio
tică. comunistă. Peste 6 000 de ase
menea conștiințe s-au reunit intr-o 
mare adunare publică.

Cei peste 6 000 de muncitori, ță
rani — orașul are și va avea ță
rani ! — intelectuali, pensionari, 
femei casnice. elevi, tineri au ve
nit din cinci puncte ale orașului. 
Nu întimplător. Simbolic ! Ca semn 
al unității și solidarității continen
telor. Și în fiecare coloană — por
trete ale celui mai drag fiu al 
neamului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, drapelele tării și parti
dului. pancarte continînd semnifi
cativele, vibrantele noastre adevă
ruri : „Ceaușescu-n tot ce face / Este 
omul pentru pace !“. „Ceaușescu 
și poporul / Apăra-vor viitorul !“, 
„România a ales / Socialism. Pace, 
Progres !“,

A reieșit, mai. intîi. din interven
ția muncitorului sticlar Ioan Popes
cu. care a relevat înalta apreciere 
ce i s-a dat de către întregul nos
tru popor noii initiative de pace 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
ecoul favorabil pe care Apelul 
F.D.U.S. l-a avut in multe țări ale 
lumii. „Opunîndu-i-se forța unită a 
popoarelor — a spus vorbitorul — 
cursa înarmărilor va putea fi opri
tă, dezarmarea va putea fi realiza
tă. Vrem să se știe că noi, sticlarii 
și ceramiștii dorohoieni, cu acest 
gind curat, trimitem produsele

noastre în peste 20 de țări ale lu
mii".

A vorbit și un reprezentant al ță
rănimii orașului, Gh. Obadă. pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție : „Pîinea se rumenește 
cu adevărat — spunea el în cuvinte 
pline de har — numai pe timp de 
pace. Cine se gîndește măcar Ia 
război, la noi arme de distrugere
— cum e și năprasnica bombă cu 
neutroni despre care am citit în 
ziare că urmărește să distrugă oa
menii și să lase neatinse bunurile 
fabricanților de arme — acela nu 
ar trebui să mănînce pline. Dar, 
din păcate, foamea o îndură mul
țimile de pe continentele vitregite 
de soartă".

„Sint veteran de război — spunea 
pensionarul Gheorghe Cracană — 
iar primul meu gind rind am lăsat 
arma din mină a fost acela ca ar
mele să nu se mal folosească vreo
dată. Iar dacă armele de acum, care 
sint mult mai ucigătoare decît au 
fost; vreodată în trecut, nu se vor 
măi folosi, dacă cele existente se 
vor distruge, va fi numai pace 
pe pămint". „Ceaușescu — Pace"
— scandau cei peste 6 000 de 
dorohoieni. Cu încrederea depli
nă că voința lor de pace se va face 
auzită în toată lumea, că insufleti- 
tei chemări a F.D.U.S. i se va răs
punde prin întărirea solidarității in 
eforturile pentru o pace trainică.

Iar hotărirea lor fermă de a ac
ționa. împreună cu întregul popor, 
cu toate națiunile continentului 
nostru și ale lumii pentru acest 
deziderat a fost exprimată in mo
țiunea adoptată la adunare și adre
sată Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
(Silvestri Ailenei, corespondentul 
„Srinteii").
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Umanismul
Si mai adevărate se 
vor arăta vorbele celor 
mari cuprinse in opere 
ce sintetizează 
ziune a lumii si 
tudine 
Cind 
din 
un 
lumi 
soarea III". punea 
gura solului lui Mircea

o vi- 
o ati- 
viatd. 
făcînd 

voievod 
al

fată de 
Eminescu, 
bătrînul 
simbol al unei 
pașnice in „Scri- 

in

Zoe DUMITRESCU 
BUȘULENGA

de Saint 
Kant, sau 
ideea de

întreprinsă cu nece
sara grijă disociativă, 
in spiritul analitic al 
Științei adevărate, is
toria umanismului vă
dește un efort neisto
vit al cărturarilor de a 
sădi in lume sămința 
curată a păcii si de 
a dezrădăcina urita, 
dușmănoasa buruiană 
a războiului. Ar fi /de 
prisos insă să înșir 
aici operele lui Eras
mus din Rotterdam 
dedicate păcii, să a- 
mintesc generoasele si 
utopicele proiecte de 
pace universală into<>- 
mite de Grotius. Leib
niz, abatele 
Pierre ori 
să exalt
humanitas gindită de 
Herder ca o încununa
re a fraternității uni
versale.

As rămine mai di- 
grabă in grădina noas
tră de acasă care, bin- 
tuită amarnic, vreme 
de milenii, de războaie 
nedorite, a făcut din 
pace virtutea cea din
ții, solidară cu exis
tenta. Și dacă in pei
sajul cuminte si pur, 
lipsit de hybrls, al is
toriei mărunte a unui 
popor mic, intllnim la 
nivelul individual cel 
mai modest urarea a- 
ceea de „ziua bună" 
adresată oricărui ne
cunoscut ieșit in cale, 
cu atit mai expresive

un răspuns absolut 
tipic la semeata între
bare a lui Baiazid 
despre voința valahă, 
Si anume „bună pace“, 
el concentra o istorie 
Si un sens al unei mi
siuni pașnice pe care 
o descifra dintr-o lun- 
jă. suferitoare si dirză 
devenire a poporului 
român.

Cind Enescu, tn 
opera maturității sale. 
,.Oedip“, unde stringea 
durerile, infringerile și 
grandoarea omului la
olaltă. punea la sfirsit 
pe bătrinii atenieni să 
cinte un colind care 
magnifică „pacea blîn- 
dă, pacea bună", lait
motiv al întregului act 
IV, pentru a-l alina pe 
eroul învingător 
destinului, arăta

al 
de

i

V • •
păcii

cevenea, din 
a păcii se tră- 
cum aspira spre 

etern umană 
pe pă-

nostru. Dar

unde 
matcă 
gea si 
pacea 
atit de dorită 
mîntul 
„Poarta Sărutului", dar 
„Coloana 
in ce 
fraternei 
universale ne 
acela care dorea 
dea oamenilor 
prin arta lui 
bilă !

Căci, iată, 
noi, umaniștii 
rați, pacea nu 
nă numai abținerța de 
la război, simpli 
sență a acestuia, 
stare de spirit, prezen < 
ta copleșitoare a unei 
radiații benefice, de 
un ordin superior care 
să eradicheze orice a- 
gresivitate, să modifi
ce forma intelectului 
uman, să covirsească 
deci mintea, invadind 
spiritul. luminindu-l. 
indreptindu-l cu bucu
rie si deschidere a ini
mii către oameni și 
lume, într-o desăvirși- 
tă fraternitate univer
sală.

Aceasta este pacea 
pe care o dorim, a- 
ceasta este adevărata 
întemeiere a păcii des
chizătoare de noi ere 
in istoria viitoare a 
umanității.

nesfirșită", 
tărâmuri ale 

îmbrățișări 
duc cu 

să 
bucurie 

admira-

pentru 
adevă- 

înSeam-
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„Sint mindră că trăiesc pe 
meleaguri de unde se lansează 
un asemenea înălțător mesaj"

Inițiativa de pace ta 
tovarășului Nicolae
Ceausescu. Apelul
pentru dezarmare' si 
pace al Frontului De
mocrației si Unității 
Socialiste dobindesc 
semnificația unui act 
de referință al acestei 
perioade atît de zbu
ciumate din existența 
omenirii, cind dreptul 
sacru — la o 
pașnică, liberă si 
dependentă, a fost 
atitea ori știrbit.

Ele se constituie 
tr-o Magna Carta

viafă 
ia
de

in- 
a 

căilor de readucere a 
aspirațiilor omenești 
la izvoarele nesecate 
ale dreptății. Sint sim
bolul dorului infinit 
al omului de a avea 
o viață demnă. Și nu 
întimplător sevele a- 
cestui mesaj umanist 
Si ale spiritului care a 
creat Coloana Infinită 
au fost hrănite de a- 
celasi pămint. Iată de 
ce întregul nostru po
por, toti oamenii mun
cii, fără deosebire de 
naționalitate, și. ală
turi de ei. oamenii de 
teatru au intimpinat 
cu cea mai adincă sa
tisfacție noua inițiati
vă a tovarășului 
Nicolae Ceausescu. A- 
pelul pentru dezarma
re și pace al Frontului

Democrației si Unității găti paleta tematicii 
Socialiste. dramaturgiei autohto-

ne^an^mpgrgne. Va 
trebui ca. prin -unirea 
forțelor dramaturgilor 
Si celor care lucrează 
în teatre, pe scenele 
noastre să apară ope
re intruchlpind eroi 
contemporani, luptă
tori pentru cauza pă
cii, care isi ridică gla
sul împotriva cursei 
înarmărilor si a conse
cințelor 
pentru 
viitorul 
poarelor.

Prin curajul și clar
viziunea cu care abor
dează problemele de 
fond ale vieții con
temporane. internațio
nale. partidul ne în
deamnă si pe noi la 9 
permanentă căuta’- 
la aflarea mijloace ir 
celor mai adecvț <£ 
pentru exprinu" 9 
ideilor care innobr„ 
ză sufletul uman. 1 
numeroasele idei ale 
acestui istoric docu
ment as desprinde 
una prin excelentă u- 
manistă. anume că nu 
putem trăi decit 
responsabilitate 
de epocă. Poți fi 
tist-cetătean dacă 
părtaș la imensa 
pundere pentru soarta 
contemporanilor si a 
generațiilor viitoare.

Ca artistă st cietă- necontemporane, 
teană română de na- - — -■
tionalitate maghiară 
sint mindră că trăiesc 
pe meleaguri unde ia 
naștere un asemenea 
act, care se va înscrie 
ca una din filele de

BISZTRAI Măria 
director al Teatrului 

Maghiar de Stat 
din Cluj-Napoca

ei nefaste 
prezentul si 
tuturor po-

aur in analele istoriei 
contemporane.

Dind glas dorințelor 
celor-mai fierbinți ale 
omului zilelor noas
tre. Apelul exprimă de 
fapt esența menirii 
artistului : nu poate fi 
slujitor al artei, in 
sensul adevărat al cu- 
vintului, decit acel 
creator care este a- 
deptul ideii că trebuie 
să trăiești pentru a te 
dărui omului, pentru a 
contribui la împlinirea 
aspirațiilor de fericire 
ale oamenilor. Pentru 
noi, cei care lucrăm 
in domeniul artei tea
trale, acest document 
reprezintă un luminos 
program, de acțiune, 
oferlndu-ne un prilej 
luminat de a imbo-

cu 
fată 
ar- 
ești 
răs-

BUHUȘI: „în numele a tot ce-am 

construit în orașul nostru drag"
Mitingul oamenilor muncii din 

Buhuși — vechi centru industrial al 
Moldovei, care a cunoscut o puternică 
dezvoltare in anii socialismului — a 
fost precedat de un marș al păcii la 
care au luat parte peste 10 000 de tex- 
tiliști, constructori, meșteșugari, cadre 
didactice și sanitare, gospodine, elevi. 
Prin lozincile scandate — „România 
a ales: Socialism — Pace — Progres!", 
„Partidul — Ceaușescu — ‘Pace !“, 
„Ceaușescu și poporul apăra-vor viito
rul 1“ — ei au dat expresie adeziunii 
entuziaste a tuturor locuitorilor orașu
lui la noua inițiativă de pace a secre
tarului general al partidului, la ideile 
mobilizatoare ale Apelului pentru 
dezarmare și pace al F.D.U.S.

In cuvinte pornite din inimă, vorbi
torii care au urcat la tribuna instalată 
In marea sală de spectacole a casei 
de cultură — muncitoarea Viorica 
Panțlru. economistul Ilie Popa, profe
sorul loan Fercu, eleva Mioara Arse- 
nie — au înfățișat temeiurile profunde 
ale poporului român de a acționa — 
împreună cu forțele înaintate de pre
tutindeni — în spiritul Apelului 
F.D.U.S. — pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru măsuri concrete 
de dezarmare, pentru asigurarea unui 
climat de pace și colaborare internațio
nală. „Nu există om in tara noastră 
în a cărui inimă și conștiință să nu 
vibreze puternic înflăcărată chemare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. să nu 
îl anime dorința fierbinte de a lupta 
împreună cu toate popoarele lumii 
pentru dezarmare și pace" — a spus 
maistrul Vasile Găucan.

Reluînd firul aceleiași idei, tovarășul

Vasiliu Țiț, directorul întreprinderii 
de postav, spunea : „Intr-un gind cu 
toți tovarășii mei de muncă, Îmi ex
prim acordul deplin cu r.oua și strălu
cita inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,. spunînd un NU 
hotărit războiului și angajindu-mă 6ă 
contribui prin faptele mele de muncă 
la înflorirea scumpei noastre patrii, la 
instaurarea unei păci trainice în Eu
ropa și în întreaga lume".

In cuvinte emoționante s-a adresat 
participanților la miting muncitoarea 
Maria Dascălu : „Vorbesc în numele 
mamelor din orașul nostru. Și tot în 
numele lor îmi ridic glasul în apărarea 
vieții celor dragi, a liniștii căminelor 
noastre, a tot ceea ce am construit și 
înfăptuit. Ne-am Înălțat în anii socia
lismului un oraș frumos. înfloritor, 
cum nu l-am cunoscut niciodată. Do
rim să trăim și să muncim in el, să-1 
prefacem într-o adevărată grădină și 
nu intr-un cimitir nuclear. Și ca noi 
nutresc asemenea ginduri milioane și 
milioane de femei și mame din tara 
noastră, ca șl din întreaga lume. Iată 
de ce spun un NU hotărit înarmărilor. 
Sint convinsă că există destule forțe 
care, prin acțiunea lor unită, să impu
nă dezarmarea. Să ne unim deci cu 
toții, oameni cinstiți din întreaga lume, 
șl să facem ca pacea să triumfe".

Sint ginduri și sentimente pe care le 
nutresc toți cei circa 25 000 de cetățeni 
din Buhuși, hotăriți să-și înzecească 
eforturile pentru a-și aduce o contri
buție mereu mai mare la înflorirea 
patriei socialiste, la cauza păcii in 
lume. (Gheorghe Baltă, coresponden
tul „Scînteii").
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Marti, 17 noiembrie, s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie efectuată 
în tara noastră, la invitația tovară
șului Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român; 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de tovarășul Robert Mu- 

; gabe, președintele Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe — Frontul Pa
triotic, primul ministru al Republicii 
Zimbabwe. împreunai cu tovarășa 
Sally Mugabe.

Ceremonia plecării a avut loc pe
" aeroportul Otopeni. împodobit săr

bătorește.
î Pe frontispiciul aerogării se 
' aflau portretele tovarășilor Nicolae 

Ceaușescu și Robert Mugabe, înca
drate de drapelele de stat ale Repu- 

' blicii Socialiste România Si Republi- 
' ctii Zimbabwe. Pe mari pancarte erau 
' înscrise urările : „Să se dezvolte con

tinuu relațiile de prietenie, colabora- 
l re și solidaritate militantă dintre 
I Partidul Comunist Român și Uniunea 

Națională Africană Zimbabwe — 
Frontul Patriotic, dintre Republica 
Socialistă România si Republica Zim
babwe, in interesul celor două po
poare. al luptei pentru pace, inde
pendentă si progres social !“. „Tră
iască pacea, prietenia Si colaborarea 
între toate popoarele lumii !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Robert Mugabe au sosit la 
aeroport împreună.

Numeroși bucureșteni au aclamat 
cu entuziasm pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Robert Mugabe, dind 
astfel expresie satisfacției întregului 
nostru popor fată de rezultatele fruc
tuoase ale noului dialog la nivel 
înalt dintre România si Republica 
Zimbabwe. care deschid ample 

TRATAT
de prietenie și cooperare între Republica 
Socialistă România și Republica Zimbabwe
(Urmare din pag. I)

h. obligația fiecărui stat de a respecta inviolabilita
tea frontierelor, unitatea și integritatea teritorială a 
altor state ;

i. dreptul fiecărui stat de a participa in condiții de 
deplină egalitate la examinarea și soluționarea tuturor 
problemelor internaționale privind pacea, securitatea, 
destinderea și cooperarea, precum și a altor probleme 
internaționale de interes comun :

j. dreptul și îndatorirea statelor, indiferent de siste
mul lor social și politic, de a coopera intre ele, in 
condiții de avantaj reciproc, in scopul menținerii păcii 
și securității internaționale, al favorizării progresului 
economic și social al tuturor națiunilor, m primul rind 
al celor in curs de dezvoltare ;

k. dreptul fiecărui stat la dezvoltare, la participarea 
pe bază de egalitate și avantaj reciproc la diviziunea 
mondială a muncii, la folosirea comerțului și cooperă
rii economice internaționale in sprijinul eforturilor sale 
naționale pentru dezvoltare și datoria tuturor statelor 
de a intensifica eforturile pentru eliminarea subdezvol
tării, inegalității și inechității din relațiile economice 
internaționale, pentru edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale ;

l. dreptul fiecărui stat de a avea deplin acces Ia cu
ceririle științei și tehnicii ;

m. îndatorirea fiecărui stat de a-și îndeplini cu bună 
credință obligațiile internaționale asumate in confor
mitate cu Carta Națiunilor Unite sau decurgind diri* 
principiile și normele general recunoscute ale dreptului internațional.

ARTICOLUL V
înaltele Părți Contractante vor depune eforturi pen

tru eliminarea surselor de neîncredere, încordare și 
conflict intre state, își vor aduce contribuția Ia soluțio
narea pe cale pașnică a diferendelor internaționale si 
vor colabora la realizarea unei securități trainice in 
Europa, Africa și celelalte continente, la dezvoltarea 
unor relații de prietenie și ințelegere intre popoare. 
Ele vor acționa pentru destinderea internațională, cu 
participarea activă și egală a tuturor statelor, indife
rent de mărime sau de orînduire socială, pentru înfăp
tuirea ei in toate regiunile lumii.

ARTICOLUL VI
înaltele Părți Contractante vor sprijini activ lupta 

de eliberare națională a popoarelor, consolidarea inde
pendenței politice și economice a statelor și vor co
labora in susținerea multilaterală a luptei popoare
lor împotriva imperialismului, colonialismului, neocolo- 
nialismului și rasismului, pentru eradicarea sistemului 
de apartheid.

ARTICOLUL VII
înaltele Părți Contractante se angajează să colabo

reze cu toate țările, indiferent de sistemul lor social- 
politic sau de nivelul de dezvoltare economică, să în
tărească solidaritatea țărilor în curs de dezvoltare, a 
țărilor nealiniate pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, care să asigure progresul 
mai rapid al țărilor in curs de dezvoltare, prosperita

perspective relațiilor bilaterale, pe 
multiple planuri, și colaborării lor pe 
arena mondială, in folosul celor două 
țări și popoare, al luptei pentru pace, 
independentă și progres social.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Republicii 
Zimbabwe și Republicii Socialiste 
România. în timp ce erau trase 21 de 
salve de artilerie.

In continuarea ceremoniei, tova
rășii . Nicolae Ceaușescu și Robert 
Mugabe au trecut in revistă garda de 
onoare.

Primul ministru Robert Mugabe 
și-a luat apoi rămas bun de la perso
nalitățile române venite la aeroport. 
Erau prezenti tovarășii Ilie Verdeț. 
Virgil Cazacu. Ion Coman. Nicolae 
Constantin. Ludovic Fazekas. Corne
lia Filipaș, Gheorghe Pană. Gheorghe 
Radulescu, Aneta Spornic, Ștefan ; 
Andrei. Suzana Gâdea. Constantin

Telegramă de la 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Astăzi, vizita noastră în Republica Socialistă România s-a încheiat. 

Permiteți-mi să vă transmit, încă o dată, in numele poporului și guvernului 
meu, recunoștința noastră profundă pentru ospitalitatea tovărășească, deosebit 
de călduroasă, pe care ne-ați acordat-o mie și delegației mele. Vom păstra 
întotdeauna prețioasa amintire a șederii noastre în țara dumneavoastră.

Doresc să vă adresez, dumneavoastră, tovarășe președinte, și întregului 
popor român, urări de multe succese pe calea înfăptuirii țelurilor socialismului.

ROBERT G. MUGABE
Prim-ministru al Republicii Zimbabwe,

, Președintele Uniunii Naționale Africane Zimbabwe

tea tuturor popoarelor. In acest scop, vor coopera la 
elaborarea și aplicarea de măsuri și programe concrete 
de acțiune în cadrul Organizației Națiunilor Unite, in
clusiv la realizarea înțelegerilor necesare in legătură 
eu negocierile globale privind colaborarea economică internațională.

ARTICOLUL VIII
înaltele Părți Contractante vor coopera pe plan in

ternațional pentru convenirea și realizarea de măsuri 
eficiente care să ducă la încetarea neintîrziată a cursei 
înarmărilor, la înfăptuirea dezarmării generale, în pri
mul rind a dezarmării nucleare, la interzicerea folo
sirii și producției armelor nucleare și a altor arme de 
distrugere în masă, la lichidarea bazelor militare 
străine și retragerea tuturor trupelor și armamentelor 
in interiorul frontierelor naționale, la reducerea bu
getelor militare, crearea de zone dcnuclearizate in Bal
cani, Oceanul Indian și in alte regiuni ale lumii, lichi
darea blocurilor militare.

ARTICOLUL IX
înaltele Părți Contractante vor coopera cu alte na

țiuni pentru creșterea rolului și eficacității O.N.U. in 
soluționarea diferendelor internaționale, pentru asigu
rarea păcii și securității in lume. Ele se pronunță 
pentru adaptarea sistemului Organizației Națiunilor 
Unite la realitățile internaționale contemporane.

ARTICOLUL X
In scopul înfăptuirii principiilor și atingerii obiecti

velor prezentului Tratat, înaltele Părți Contractante 
vor încheia acorduri și alte înțelegeri șl vor efectua 
periodic consultări și schimburi de informații, la ni
velul cel mai inalt și la alte niveluri, pentru intărirea 
colaborării bilaterale si a conlucrării dintre cele două 
state pe arena internațională.

ARTICOLUL XI
înaltele Părți Contractante declară că prevederile 

prezentului Tratat nu contravin obligațiilor care decurg 
pentru fiecare dintre ele din alte tratate la care sint 
parte, precum și din normele și principiile dreptului internațional.

ARTICOLUL XII
Prezentul Tratat se încheie pe o perioadă de 10 ani. 

Valabilitatea sa se va prelungi automat pe noi perioade 
de 10 ani dacă nici una din înaltele Părți Contractante 
nu comunică, in scris, celeilalte părți propunerea sa de 
abrogare a tratatului, cu 6 luni înaintea expirării acestuia.

ARTICOLUL XIII
Prezentul tratat va fi supus ratificării în conformi

tate cu prevederile legislației fiecărei înalte Părți Con
tractante și va intra în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare.

Semnat la București, la 17 noiembrie 1981. in două 
exemplare originale, fiecare în limbile română și en
gleză, ambele texte avind aceeași valoare.

Olteanu. membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
guvernului, generali, alte persoane 
oficiale. precum și ambasadorul 
României în Republica Zimbabwe, 
Petre Blajoviei.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
șefii misiunilor diplomatice acreditați 
la București ale țărilor africane 
membre ale Organizației Unității 
Africane, reprezentantul S.W.A.P.O., 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Bulgariei.

La scara avionului, un grup de 
pionieri a oferit buchete de flori 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu si Ro
bert Mugabe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat apoi un călduros rămas bun de 
la tovarășul Robert Mugabe. Cei doi 
conducători și-au strîns miinile cu 
căldură, s-au îmbrățișat.

La ora 11. aeronava cu care călă
toresc solii ponorului Zimbabwean a 
decolat.

bordul avionului

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, tovarășul, 
Robert Gabriel Mugabe, primul mi
nistru al Republicii Zimbabwe, pre
ședintele Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe, a efectuat, împreună cu 
tovarășa Sally Mugabe, o vizită ofi
cială de prietenie în Republica So
cialistă România, în perioada 13-17 
noiembrie 1981.

Tovarășul Robert Mugabe și mem
brii delegației sale au fost primiți 
cu deosebita cordialitate, expresie a 
sentimentelor de prietenie si solida
ritate pe care le nutrește poporul 
român. față de poporul Zimbabwean.

între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovară
șul Robert Mugabe, primul ministru 
al Republicii Zimbabwe, președin
tele Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe, au avut loc convorbiri 
oficiale, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, înțe
legere și respect reciproc.

La convorbiri au participat :
Din partea Republicii Socialiste 

România, tovarășii : Ilie Verdeț, 
prim-ministru al guvernului. Nicolae 
Constantin viceprim-ministru, Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, Maxim Berghianu, ministrul 
muncii, Dumitru Bejan, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Silviu Curti- 
ceanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat, Iulian Bituleanu, 
adjunct al ministrului finanțelor. 
Adrian Rogojeanu, adjunct al minis
trului agriculturii și industriei ali
mentare. general-locotenent Victor 
Stânculescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale. Petre" Blajoviei, 
ambasadorul țării noastre in Repu
blica Zimbabwe, Petre Tănăsie. direc
tor in M.A.E.

Din partea Republicii Zimbabwe, 
tovarășii : Witness Mangwende, mi
nistrul afacerilor externe, Enos Nka- 
la, ministrul finanțelor. Frederick 
Shava. ministrul planificării și dez
voltării forței de muncă. Moses 
Mvenge. adjunct al ministrului co
merțului, Swithun Mombeshora. ad
junct al ministrului agriculturii. E. 
Mandaza. secretar adjunct la Minis
terul Planificării și Dezvoltării For
ței de Muncă, E. N. Mushayakarara, 
secretar adjunct la Ministerul Fi
nanțelor, general de brigadă Agnew 
Kambeu, șef de sector la Ministerul 
Apărării Naționale, Alois M. Chidoda. 
subsecretar la Ministerul Afacerilor 
Externe, W. Chiwewe, subsecretar la 
Cabinetul primului • ministru. C. Taz- 
vishaya. secretar particular al primu
lui ministru.

în cursul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă asupra 
preocupărilor celor două țări și par
tide în domeniul construcției econo
mice și sociale, au fost analizate po
sibilitățile de dezvoltare și diversifi
care a relațiilor și cooperării dintre 
cele două țări și partide și a avut loc 
un rodnic scfiimb de vederi asupra 
problemelor internaționale actuale.

Primul ministru al Republicii Zim
babwe a exprimat înalta sa apreciere 
și a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Partidului Comunist Ro
mân și poporului român profunda 
recunoștință a poporului zimbabwean 
pentru solidaritatea și sprijinul poli-; 
tic, diplomatic, moral și material a- 
cordat în anii grei ai luptei sale de 
eliberare națională. A exprimat, de 
asemenea, prețuirea guvernului său 
pentru prietenia și colaborarea Re
publicii - Socialiste România cu noul 
stat independent Zimbabwe, care a 
optat pentru calea socialistă a dez
voltării, pentru progres și prosperi
tate.

Tovarășul Robert Mugabe a dat o 
înaltă apreciere marilor realizări ob
ținute de poporul român, sub 
conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Președintele Republicii Socialiste 
România, reafirmînd sentimentele de 
solidaritate ale Partidului Comunist 
Român, ale poporului român cu idea
lurile de independență, libertate și 
progres social ale poporului zimbab- 
wea-n, a reliefat profunda satisfacție 
cu care a fost salutată victoria lui 
strălucită in lupta eroică de eliberare 
națională. A reliefat, de asemenea, 
interesul deosebit cu care sint urmă
rite eforturile pe care guvernul zim
babwean, condus de primul ministru 
Robert Mugabe, le depune in prezent 
pentru consolidarea independentei, 
refacerea economică a tării, reconci
lierea națională și edificarea unei noi 
societăți.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si Ro
bert Mugabe au subliniat rolul deo
sebit de important ce l-au jucat în 
făurirea raporturilor de prietenie și 
solidaritate dintre popoarele român 
și zimbabwean întîlnirile și convor
birile ce au avut loc intre secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân și președintele Uniunii Națio
nale Africane Zimbabwe.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Robert Mugabe au 
examinat stadiul actual al relațiilor 
româno-zimbabweene și modul în 

care se îndeplinesc hotăririle si pre
vederile înțelegerilor bilaterale con
venite. Ei și-au exprimat satisfacția 
pentru acțiunile întreprinse pină in 
prezent, subliniind totodată că este 
necesară trecerea mai hotărîtă la 
transpunerea în practică a intelege- 
rilor respective.

Cei doi conducători și-au exprimat 
convingerea că legăturile economice, 
îndeosebi cooperarea în producție, 
constituie un element fundamental 
al intensificării și aprofundării ra
porturilor româno-zimbabweene. Ei 
apreciază că există posibilități im
portante pentru lărgirea schimburilor 
comerciale și dezvoltarea cooperării 
economice reciproc avantajoase in 
domenii de importanță hotăritoare 
pentru economiile lor, cum ar fi in
dustria, agricultura, geologia, mine
ritul, energia, transporturile, precum 
și in alte sectoare de interes comun. 
Ei au hotărit ca prima sesiune a Co
misiei mixte de cooperare economică, 
industrială și tehnică, recent consti
tuită, să aibă loc în trimestrul I 1982 
pentru a finaliza negocierile în 
curs in legătură cu unele acțiuni de 
cooperare, a identifica noi domenii 
de cooperare și a asigura creșterea 
constantă și echilibrată a schimburi
lor comerciale.

Cei doi conducători au reliefat im
portanța deosebită a întîlnirilor și 
convorbirilor la cel mai înalt nivel, 
care, prin ințelegerile și hotăririle ce 
se realizează, marchează noi etape în 
consolidarea și aprofundarea priete
niei și conlucrării dintre partidele, 
țările și popoarele lor.

Totodată, ei au fost de acord că o 
contribuție esențială în acest scop o, 
aduc consultările periodice și schim
burile de experiență și de delegații 
între Partidul Comunist Român și 
Uniunea Națională Africană Zim
babwe. In acest sens. în timpul vizi
tei ei au semnat un Acord de cola
borare între cele două partide.

Cei doi conducători au fost de 
acord să se realizeze consultări pe
riodice între ministerele de externe 
pentru discutarea problemelor cola
borării bilaterale și pe plan interna
țional.

în dorința de a asigura raporturilor 
româno-zimbabweene un cadru poli
tic și juridic de largi perspective, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Robert Mugabe au 
semnat Tratatul de prietenie si coo
perare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Zimbabwe.

Pentru a sprijini dezvoltarea le
găturilor dintre cele două țări, in 
curînd va fi deschisă la București o 
misiune diplomatică a Republicii 
Zimbabwe.

Președintele Republicii Socialiste 
România și primul ministru al Re
publicii Zimbabwe și-au exprimat 
convingerea că dezvoltarea rapidă a 
cooperării româno-zimbabweene în 
toate domeniile. în conformitate cu 
spiritul de prietenie care caracteri
zează relațiile lor, contribuie la pro
gresul economic și social al celor 
două țări și la promovarea păcii, 
independentei și cooperării interna
ționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România și primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe au procedat la un 
aprofundat schimb de vederi cu pri
vire la problemele internaționale 
actuale.

Ei apreciază că omenirea traver
sează in prezent o epocă de mari 
prefaceri revoluționare, sociale și na
ționale. în care se afirmă tot mai pu
ternic voința popoarelor de a pune 
capăt cu, desăvîrșire politicii impe
rialiste. colonialiste și neocolonialiste. 
a oricăror forme de asuprire și do
minație străină, de a fi independente 
și stăpîne pe propriile destine și de 
a conviețui și conlucra în condiții de 
securitate și pace.

Președintele Republicii Socialiste 
România și primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe au exprimat. tot
odată. îngrijorarea m legătură cu 
agravarea situației internaționale, ca 
urmare a nesoluționării situațiilor de 
criză și conflict existente in diferite 
părți ale lumii, a recurgerii tot mai 
frecvente la intervenții și amestec în 
treburile interne ale altor state, a 
tendințelor de împărțire a lumii în 
sfere de influență, a intensificării 
cursei tot mai periculoase a înarmă
rilor, a lipsei de progrese în soluțio
narea problemelor acute ale țărilor 
în curs de dezvoltare și ă adîncirii 
crizei economice mondiale.

Fată de aceste evoluții, care gene
rează noi pericole pentru pace și 
seciiritate, cei doi conducători con
sideră că o înaltă îndatorire a po
poarelor din întreaga lume este de 
a acționa cu cea mai mare energie, 
strîns unite, pentru împiedicarea în
răutățirii situației internaționale, pen
tru promovarea politicii de destin
dere, independentă națională, pace și 
cooperare.

Cei doi conducători și-au exprimat 
îngrijorarea față de accelerarea cursei 
înarmărilor și au reafirmat convin
gerea lor că o problemă-cheie a re
lațiilor internaționale actuale, de 
care depind pacea, securitatea și 
progresul omenirii, o constituie reali
zarea unor măsuri practice și eficace 
de .dezarmare generală și. în primul 
rînd, de dezarmare nucleară. în acest 
sens, este necesar să se treacă neîn- 

tirziat la interzicerea generală si tota
lă a producției și experiențelor cu ar
ma nucleară, reducerea treptată a 
stocurilor de arme nucleare pină la 
completa lor lichidare. interzicerea 
producției și amplasării armei cu ne
utroni, oprirea amplasării in Europa 
de noi rachete cu rază medie de acți
une și retragerea celor existente, re
ducerea cheltuielilor militare, lichida
rea bazelor militare străine, crearea 
de zone denuclearizate și zone ale 
păcii în diferite regiuni ale lumii, 
desființarea pactelor militare.

Ei adresează tuturor țărilor și po
poarelor apelul lor de a se angaja, cu 
toată forța și sub toate formele. în 
lupta pentru dezarmare, pentru asi
gurarea dreptului fundamental al 
popoarelor la viață, la libertate, la in
dependentă. pentru dreptul oamenilor 
de a trăi in pace.

Președintele Republicii Socialiste 
România și primul ministru al Re
publicii Zimbabwe au relevat conse
cințele grave pentru toate tarile ale 
actualei crize economice mondiale, ale 
menținerii fenomenului subdezvoltării 
in zone largi ale globului, ale inten
sificării exploatării neocolonialiste a 
țărilor în curs de dezvoltare. Ei și-au 
exprimat îngrijorarea fată de înrăută
țirea poziției țărilor în curs de dez
voltare in comerțul international, de 
accentuare a tendințelor protectionis- 
te îndreptate împotriva lor. de creș
terea însemnată a deficitelor balan
țelor lor de plăti, de diminuare a 
accesului lor la resursele financiare 
datorită scumpirii nejustificate a cre
ditelor. de incertitudinea aprovizionă
rii cu produse alimentare si a asigu
rării necesarului de resurse energetice, 
de limitarea transferului real de re
surse și de tehnologie din țările dez
voltate în țările în curs de dezvol
tare, t°ate acestea exercitînd o puter
nică influență negativă in primul rind 
asupra economiilor țărilor in curs de 
dezvoltare, dar și asupra stabilității 
politice și economice în întreaga 
lume. In aceste condiții, cei doi con
ducători consideră că lichidarea sub- 
dezvoltării și făurirea unei noi ordini 
economice internaționale constituie o 
cerință dintre cele mai stringente 
pentru pacea și securitatea popoare
lor. pentru insuși viitorul omenirii.

Cei doi conducători și-au expri
mat nreocuDarea fată de linsa unor 
progrese substanțiale in edificarea 
noii ordini economice internaționale 
si au subliniat necesitatea de a fi 
lansate neintîrziat negocierile globale 
privind colaborarea economică inter
națională. in cadrul O.N.U. Ei au 
evidențiat rolul determinant al 
efortului national în obținerea de 
progrese pe calea dezvoltării econo
mice a țărilor in curs de dezvoltare, 
precum si necesitatea ca acestor 
țări să le fie acordat un sprijin mai 
substantial din partea țărilor dezvoltate.

Subliniind legătura dintre dezar
mare si dezvoltare, cei doi condu
cători au considerat necesar ca mij
loacele ce vor fi eliberate în proce
sul de dezarmare să fie folosite pen
tru solutionarea problemelor econo
mice, în primul rind ale țărilor în 
curs de dezvoltare.

Președintele Republicii Socialiste 
România si, primul ministru al Re
publicii Zimbabwe au relevat im
portanta deosebită a extinderii coo
perării economice dintre țările in 
curs de dezvoltare, a întăririi soli
darității si unității de acțiune a aces
tor țări, ca o condiție esențială pen
tru obținerea unor rezultate pozitive 
in cadrul negocierilor si înaintarea 
pe calea edificării unei noi ordini 
economice internaționale.

In legătura cu situația din Europa, 
cei doi conducători au reliefat im
portanta, ne care o acordă cele 
două țări edificării securității și 
promovării unei largi și neîngrădite 
cooperări între statele de ne. acest 
continent, efectele pozitive ne care 
acestea le-ar avea pentru nacea si 
înțelegerea în întreaga lume. Ei 
si-au exprimat îngrijorarea deosebită 
fată de situația din Europa, unde 
există cele două blocuri militare 
opuse și o concentrare fără precedent 
de armamente si efective militare.

Președintele Republicii Socialiste 
România și primul ministru al Repu

blicii Zimbabwe au pus in evidentă 
importanța deosebită a încheierii cu 
succes a Reuniunii de la Madrid a 
reprezentanților statelor europene 
pentru a se da un nou impuls înfăp
tuirii unitare a principiilor Actului 
final ai Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa, a se hotărî 
convocarea unei conferințe consacra
te încrederii și dezarmării in Europa, 
a se realiza noi pași în direcția- dez
voltării colaborării economice, știin
țifice și culturale pe continent și a 
se asigura continuitatea procesului 
început la Helsinki.

Examinînd situația din Africa, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și primul ministru al Republicii 
Zimbabwe au relevat afirmarea tot 
mai puternică a dorinței popoarelor 
și țărilor africane de a se dezvolta 
liber și independent, fără nici un 
amestec din afară. Ei au apreciat 
victoria strălucită a mișcării de eli
berare națională a poporului zim
babwean drept o confirmare eloc
ventă a hotărîrii ferme a popoarelor 
africane de a lupta pentru inde
pendentă.

Cei doi conducători au subliniat ce
rința urgentă de a se asigura inde
pendența Namibiei. Ei au condamnat 
ferm ocuparea ilegală a Namibiei de 
către Africa de Sud și au cerut re
tragerea trupelor sale din Namibia. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Robert Mugabe au 
reafirmat întregul lor sprijin fată de 
eforturile desfășurate de O.N.U., Or
ganizația Unității Africane, țările din 
..prima linie'* și mișcarea de neali
niere pentru găsirea unei soluții po
litice problemei Namibiei prin pune
rea în aplicare a rezoluției 435 a 
O.N.U. Ei și-au exprimat solidarita
tea militantă și sprijinul deplin cu 
lupta dreaptă a poporului namibian 
pentru libertate și independentă, sub 
conducerea S.W.A.P.O., reprezentan
tul unic și legitim al poporului Na
mibiei.

Cu aceeași fermitate, România și 
Zimbabwe condamnă repetatele acte 
de agresiune din partea Africii de 
Sud împotriva statelor africane inde
pendente vecine și au cerut încetarea 
imediată a oricăror încălcări ale su
veranității acestor state. încetarea tu
turor încercărilor de destabilizare a 
regiunii Africii australe.

Cei doi conducători au relevat, de 
asemenea, necesitatea lichidării totale 
și urgente a politicii de apartheid, 
reafirmînd sprijinul țărilo* lor față 
de lupta poporului sud-african pen
tru dreptul la libertate, egalitate și 
progres social, împotriva rasismului 
și a oricărei alte, forme de opresiune.

Președintele Republicii Socialiste 
România și primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe s-au pronunțat ferm 
pentru soluționarea exclusiv prin 
mijloace pașnice a tuturor conflicte
lor internaționale, pe baza respectă
rii independentei naționale a fie
cărei târî.

Cu privire la situația din Orientul 
Mijlociu, președintele Republicii So
cialiste România și primul ministru 
al Republicii Zimbabwe s-au pro
nunțat in favoarea unei soluții globa
le. care să ducă la o pace justă și 
durabilă, pe baza retragerii Israelu
lui din teritoriile ocupate in 1967, a 
înfăptuirii dreptului la autodetermi
nare a poporului palestinian, inclusiv 
la crearea unui stat propriu, inde
pendent, precum și a asigurării inte
grității și independentei tuturor sta
telor din regiune.

In'acest scop, ei consideră că este 
necesară convocarea unei conferințe 
internaționale sub egida O.N.U., cu 
participarea tuturor pârtilor intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

Cei doi conducători au apreciat că 
Organizația Națiunilor Unite repre
zintă forul cel mai potrivit pentru 
dezbaterea multilaterală și rezolvarea 
tuturor problemelor internaționale, 
subliniind necesitatea întăririi, în 
acest scop, a rolului și răspunderii 
organizației, a adaptării structurilor 
sale la realitățile vieții internaționale 
contemporane.

Ei consideră că trebuie asigurată ■ 
participarea activă la solutionarea 
problemelor a tuturor statelor, indi
ferent de mărime sau de orînduire 
socială, îndeosebi a țărilor mici și 
mijlocii, a țărilor in curs de dezvol
tare și a țărilor nealiniate, care tre
buie să aibă un rol tot mai mare in 
dezbaterea și solutionarea tuturor 
problemelor internaționale. Ei au re
liefat insemnătatea mișcării țărilor 
nealiniate în lupta împotriva impe
rialismului, pentru făurirea unei noi 
ordini economice Internationale și 
promovarea principiilor de drept in
ternational în. relațiile dintre state,.

Pornind de la interesele lor comu
ne si pozițiile identice sau apropiate 
asupra problemelor internaționale, 
președintele Republicii Socialiste 
România și primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe au hotărit să fie in
tensificate consultările și conlucrarea 
dintre reprezentanții tarilor lor in 
cadrul O.N.U. și al altor organisme 
internaționale, al „Grupului celor .77“ 
și al mișcării de nealiniere, pentru 
a contribui la rezolvarea justă, de
mocratică a problemelor cu care se 
confruntă omenirea.

Președintele Republicii Socialiste 
România și primul ministru al Re
publicii Zimbabwe și-au exprimat de
plina satisfacție pentru rezultatele 
fructuoase ale vizitei. Ei sint ferm 
convinși că acestea constituie o con
tribuție importantă la intărirea în 
continuare a relațiilor de strinsă pri
etenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România si Republica Zim
babwe.

Primul ministru al Republicii Zim
babwe a exprimat cele mai vii mul
țumiri pentru primirea cordială și 
ospitalitatea de care s-a bucurat. îm
preună cu tovarășa Sally Mugabe și 
delegația care l-a însoțit. în perioada 
vizitei in Republica Socialistă Româ
nia.

Primul ministru al Republicii Zim
babwe a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășei 
Elena Ceaușescu invitația de a efec
tua o vizită oficială de prietenie in 
Republica Zimbabwe. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, data vizitei ur- 
mînd a fi stabilită de comun acord, 
pe cale diplomatică.
București, 17 noiembrie 1981



PAGINA 4 SC1NTEIA — miercuri 18 noiembrie 1981

TOATE FORȚELE PENTRU ÎNDEPLINIREA 
INTEGRALA A PLANULUI PE 19811

întrecerea socialistă se desfășoară cu succes in între
prinderile industriale, pe șantierele de construcții, in 
transporturi și agricultură, in unitățile din domeniul 
circulației mărfurilor și prestărilor de servicii, in cen
tralele industriale și în institutele de cercetare științi
fică și inginerie tehnologică și de proiectare.
In industria de extracție 
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI

Locul I: întreprinderea minieră 
Bărbăteni, județul Hunedoara, cu 
577,4 puncte.

Principalii indicatori de plan âu 
fost depășiți cu: 21,6 la sută la pro
ducția netă. 6,3 la sută la produc
ția fizică. 4,6 la sută la volumul de 
pregătiri miniere, 2.5 la sută la vo
lumul de deschideri miniere; con
sumurile normate de materiale de 
bază au fost reduse cu 14,1 la sută, 
iar cele de combustibil și energie 
electrică cu 5,5 la sută.

Locul II: întreprinderea de pre
parare a cărbunelui Petroșani, ju
dețul Hunedoara.

Locul III : Mina Comănești, ju
dețul Bacău.

PRODUCEREA 
ENERGIEI ELECTRICE 

ÎN CENTRALE 
PE BAZA DE CĂRBUNE

Locul I: întreprinderea electro- 
centralc Oradea, cu 271,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 8,1 la sută la pro
ducția de energie electrică la borne
le generatoarelor și la graficul de 
putere Ia dispoziția sistemului 
energetic național ; 21.8 la sută la 
productivitatea muncii; consumul 
de combustibil convențional pentru 
producerea energiei electrice si ter
mice a fost redus cu 0,4 la sută.

Locul II: întreprinderea electro- 
centrale Craiova.

IN INDUSTRIA METALURGICA
— SUBRAMURA METALURGIEI

FEROASE
Locul I: întreprinderea „Ciocanul"

— Nădrag, județul Timiș, cu 744 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 23,7 la sută la pro
ducția fizică. 2.9 la sută la produc
ția netă, 3 la sută la productivitatea 
muncii, 1,6 la sută la beneficii. 23.9 
la sulă la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; consumurile normate 
de materii prime și materiale au 
fost reduse cu 2,5 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibil 
cu 16,3 la sută.

Locul II : întreprinderea „Lami
norul de tablă" — Galați.

ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 
« MAȘINI AGRICOLE.

AUTOCAMIOANE, TURISME. 
RULMENȚI

ȘI ORGANE DE ASAMBLARE
Locul I: întreprinderea „Tehno- 

metal" — Timișoara, cu 682,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu: 25,4 la sută la pro-

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe nouă 
luni.

AUTOCONDUCEREA, AUTOAPROVIZIONAREA - IN EXPERIENȚE, INIȚIATIVE, IDEI GOSPODĂREȘTI

Cu ce se întorc spre oraș camioanele cooperației de consum
în lumina măsurilor inițiate de conducerea de partid si de stat 

pentru dezvoltarea autoconducerii si autoaprovizionării fiecărui iudet. 
a fiecărei localități, sarcini de cea mai mare însemnătate in direcția 
intensificării schimbului intre oraș si sat revin cooperației de con
sum. După cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul 
general al partidului, schimbul între oraș si sat. realizat ne principii 
socialiste, la preturi stabile, echitabile intre produseld industriale si 
agricole constituie, de fapt, baza alianței dintre clasa muntitoare si 
țărănime, chezășia înfăptuirii principiilor socialiste de proprietate, de 
repartiție, garanția bunăstării națiunii noastre socialiste. Așa cum. in 
industrie, clasa muncitoare asigură dezvoltarea forțelor de producție 
si realizarea produselor necesare pentru întreaga populație, in agri
cultură. țărănimea trebuie să asigure producția agricolă de bună ca
litate. buna aprovizionare a întregii țări. Unul dintre principalii reali
zatori ai acestui schimb de mărfuri este cooperația de consum.

Cum se acționează, care sint rezervele de intensificare a schim
bului dintre oraș si sat ? — iată obiectivele urmărite prin ancheta 
întreprinsă în județul Teleorman.

Pornim de la o constatare : coo
perativele de consum din iudetul Te
leorman au obtinut in acest an o 
serie de rezultate bune in acțiunea 
de sporire a contribuției gospodării
lor țărănești Ia constituirea fondului 
de stat. Mai mult decît in anii tre- 
cuti cetățenii din mediul rural au 
fost aiutati să producă si. totodată, 
să-si valorifice surplusul de mărfuri 
agroalimentare. Fată de aceeași pe
rioadă din 1980. in lunile ce au 
trecut din acest an Uniunea jude
țeană a cooperativelor de consum a 
achiziționat, prin contracte de ,1a 
populație, produse agroalimentare ’în 
plus în valoare de peste 8 milioane 
lei. Dar multe contracte. îndeosebi 
de ingrăsare de animale, au terme
ne de predare în ultimele două luni 
ale anului, fiind deci de așteptat ca 
volumul achizițiilor să crească în 
continuare. O asemenea perspectivă 
se impune cu atît mai mult cu c't 
— în condițiile unui olan mal ma-e 
decît cel din 1980 — sarcinile de 
achiziții nu sint încă îndeplinite 
la zi.

Ce s-a întrebrins oină acum si in 
ce direcții trebuie orientate efortu
rile ?

Se poate vorbi. în primul rînd. de 
preocuparea cu care reprezentanții 
cooperativelor de consum, sprijiniți 
de consiliile populare locale, desfă
șoară o vie propagandă in rindul 
cetățenilor de Ia sate pentru a-și va
lorifica surplusul de produse prin 
contractări si achiziții. Folosind di
ve se forme și metode, adunările 
cetățenești, munca de la om la om. 
gazetele de perete, afișele, foile vo
lante. cooperativele prezintă sistema
tic avantaiele materiale pe care le 
pot obține crescătorii de animale si 
cultivatorii de legume, exemplele u- 
nor gospodari de frunte.

Fără îndoială insă că esențială este 
sprijinirea activității economice a 
producătorilor, in primul rînd prin 
asigurarea bazei materiale pentru re
producție. necesară contractantilor de 
animale. Din datele furnizate de to
varășul Viorel Păulean. vicepreședin
tele uniunii, reiese că în 80 de lo
calități din județ au fost create mi- 
cromaternităti, în care s-au obtinut 

ducția fizică, 1,9 la sută la pro
ducția netă, 1,3 la sută la produc
tivitatea muncii; consumurile nor
mate de materii prime și materiale 
au fost reduse cu 0,5 la sută, iar 
cele de energie electrică și com
bustibili cu 6,8 la sută.

Locul II: întreprinderea mecanică 
„Mîrșa“, județul Sibiu.

Locul III: întreprinderea de su
pape și bolțuri Topoloveni, județul 
Argeș.

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA FIRE ȘI FIBRE 

SINTETICE
Locul I: Combinatul de fibre sin

tetice Iași, cu 789,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu: 2,2 la sută la

Fruntașii în întrecerea socialistă 
pe zece luni ale anului

producția netă, 7,3 la sută la pro
ducția marfă vîndută si încasată. 
21,7 la sută la export. 2.1 la sută 
la productivitatea muncii. 62,4 la 
sută la beneficii; au fost reduse 
consumurile normate de energie e- 
lectrică și combustibil cu 1,7 la sută.

Locul II: Combinatul de fire ar
tificiale Brăila. ,

Locul III: Combinatul de fire 
sintetice Săvineștl.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI 
ȘI A MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII
Locul I: întreprinderea de mate

riale de construcții Buzău, cu 904,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 5,1 la sută la pro
ducția fizică. 2,8 la sută la produc
ția netă. 3 la sută la producția 
marfă vîndută și încasată. 2,9 la 
sută la productivitatea muncii. 12,4 
la sută la beneficii.

Locul II: Combinatul de lianți Si 
azbociment Fieni, județul Dîmbo
vița.

Locul III: Combinatul de lianți și 
azbociment Medgidia, județul Con
stanța.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
Pitești, cu 812 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,4 la sută la pro
ducția netă. 0.8 la sută la producția 
fizică. 2,2 la sută la productivitatea 
muncii, iar producția pentru export 
a fost depășită substanțial ; con
sumurile normate de energie elec
trică si combustibili au fost reduse 
cu 3,4 la sută.

Locul II : întreprinderea textilă 
„Bumbacul" — Timișoara.

Locul III : întreprinderea textilă 
„Aurora" — București.

5 000 de purcei, adică 65 la sută din 
întregul necesar ; din fermele pro
prii de ovine de la Crîngu si Brin- 
ceni s-a dat producătorilor- un nu
măr de miei, iar din acest an a in
trat în funcțiune, la Alexandria, o 
static de incubație, unde s-au ob
tinut circa 60 000 pui de o zi.

PREOCUPĂRI Șl EXPERIENȚE IN JUDEȚUL. TELEORMAN
Totuși, rezervele tn acest dome

niu sint departe de a fi epuizate. 
Se impune o comparație intre vo
lumul mărfurilor industriale desfă
cute în iudet anul trecut si volu
mul produselor agroalimentare achi
ziționate de la populație in aceeași 
perioadă. Ce arată comparația ? Că 
în satele Teleormanului au fost vîn- 
dute mărfuri metalo-chimice. mobi
lă. frigidere, mașini de spălat, te
levizoare. aparate de radio, produ-' 
se textile, unelte agricole etc. in 
valoare de peste 650 milioane lei. la 
preturile de stat, multe dintre ele 
de ani de zile neschimbate : în a- 
celasi răstimp, au fost achiziționate 
de la oooulatie produse agroalimen
tare în valoare de 13,6 milioane lei. 
Se poate vorbi, in asemenea condi
ții. de un schimb echitabil între sat 
si oraș ?

Căutind rezervele de echilibrare a 
acestui raport firesc, să urmărim 
modul cum se realizează relațiile pe 
acest tărim la nivelul a două comu
ne din apropierea municipiului A- 
lexandria : Țigănești si Nanov. De 
la început precizăm că la Țigănești 
cooperativa de consum si-a depășit 
olanul la achiziții si contractări cu 
aproape 200 000 lei. ne cind la Na
nov sarcinile la acest indicator se 
realizează in proporție de numai 30 la 
sută.

Pentru a descifra cauzele acestei 
situații, ne-am interesat, in primul 
rind. de producția din gospodăriile 
cetățenilor. Dacă la Țigănești legu
mele circulă in bună măsură spre 
piața municipiului Alexandria, adesea

Ca urmare a rezultatelor obținute pe perioada 1 ia
nuarie—31 octombrie 1981 și a punctajului general, sta
bilit pe baza indicatorilor prevăzuți in criteriile de or
ganizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii oc
tombrie *) pe primele locuri se situează :

INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA MORARIT, 

PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 
FĂINOASE

Locul I : întreprinderea de moră- 
rlt-panificație Teleorman, cu 1 426,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 33 la sută la pro
ducția netă. 25.4 la sută la produc
ția fizică. 33,5 la sută la producti
vitatea muncii. 17,1 la sută la li
vrări la fondul pieței ; cheltuielile 
totale și materiale planificate la 
1 000 lei producție marfă au fost 
reduse cu 4,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit-paniflcatie Neamț.

Locul III : întreprinderea de mo- 
rărit-panificatie Covasna.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea și industrializarea cărnii de 
porc Timiș, cu 426,8 puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 32,9 la sută la
producția fizică de carne, 2,8 la sută 
la livrări la fondul de stat. 23.6 la 
sută la efectivele de porcine la 
sfirșitul perioadei, 14.3 la sută la 
beneficii : cheltuielile planificate 
la 1 000 lei producție marfă au fost 
reduse cu 0,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de stat 
pentru creșterea si ingrăsarea por
cilor Ulmeni. județul Călărași.

Locul III : întreprinderea de stat 
pentru creșterea si ingrăsarea por
cilor Bacău.

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE
Locul I : Trustul de construcții 

Industriale si agrozootehnice Bucu
rești. cu 591 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16.8 la sută la
producția netă, 5.4 la sută la pro
ducția de construcții-montaj termi
nată, 9,4 la sută la productivitatea 
muncii ; consumurile fizice norma
te au fost reduse cu 7 la sută la 
ciment, 7.5 la sută la metal si 10 la 
sută la combustibil si carburanți.

Locul II : Trustul de montaj-uti
lai chimic București.

Locul III : Trustul de instalații- 
mon.ta.ie Iași.

ÎN DOMENIUL TRANSPORTURI
LOR FEROVIARE — REGIONALE 

DE CAI FERATE
Locul I : Regionala de căi ferate 

Constanța, cu 187,8 puncte.

producția curților depășind necesarul 
gospodarilor, la Nanov lucrurile se 
petrec invers: legumele sint aduse în 
sat din... piața orașului de reședință!

La Țigănești, majoritatea curților 
au fost transformate in grădini, multe 
cu solarii. Ne oprim în dreptul gos
podăriei lui Ioniță Anghel: „Vă sint 
suficiente legumele pe care le pro
duceți ?“ — îl întrebăm. Și răspunsul 
gospodarului: „Socotiți și dumnea
voastră dacă pot consuma, numai cu 
familia mea, aproape 10 000 kilogra
me de roșii, ardei, vinete și alte le
gume. cit produc eu intr-un an? Așa 
că, numai la contract, am predat 
5 000 kilograme de tomate". Coope
rativa de consum nu numai că și-a 
îndeplinit planul achizițiilor de legu
me, ci l-a și depășit cu 100 tone — 
bilanț la care au contribuit colabora
rea specialiștilor cu cetățenii, asigu
rarea unei asistente tehnice califica
te, ca și a bazei materiale de pro
ducție.

Și în ceea ce privește realizarea 
contractelor la animale, rezultatele 

sînt notabile, cooperativa de consum 
sprijinindu-i pe producători în creș
terea acestora. Florea Stoenică. de e- 
xemplu, a contractat 10 porci, din 
care a predat 6. Și ca el sint multi 
alțl cetățeni.

Ce se produce In gospodăriile lo
cuitorilor din Nanov? Vizitind co
muna, îți dai lesne seama că în ma
joritatea curților predomină vita de 
vie, porumbul și... florile, deși con
dițiile — de teren, climă etc. — nu 
sînt cu nimic mai prejos decit cele 
de la Țigănești. Dacă legumele și 
produsele animaliere sînt cumpărate 
de la oraș, aceasta se datorește în 
primul rind faptului că incintele gos
podărești nu sint bine valorificate, 
primăria nu urmărește modul cum 
folosește fiecare cetățean pămintul. 
nici ce fac unele instituții cu supra
fețele pe care le dețin (astfel că 
multe sint slab și ineficient cultivate). 
Cooperativa de consum, la rindul ei. 
nu a acționat cu destulă perseverentă 
în direcția orientării cetățenilor spre 
culturi necesare, ale căror producții 
să le poată valorifica, nu a promovat 
cu insistentă în viata comunei dezi
deratele autoaprovizionării.

Președintele cooperativei de con
sum. Nicolae Rusu. aduce in discuție 
faptul că aici nu ar exista tradiție 
în cultivarea legumelor. în creșterea 
animalelor. Chiar așa să fie? Exem
plele unor săteni îi contrazic cate
goric afirmațiile. Unul dintre gospo
dari. Anghel Săileanu. a vîndut la 
achiziții importante cantități de ceapă, 
tomate, ardei, crește și 2—3 porci pe

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,5 la sută la
producția netă. 13.4 la sută la pro
ductivitatea muncii. 26,7 la sută la 
beneficii ; consumul de combustibili 
si energie electrică a fost redus cu 
1.4 la sută.

Locul II : Regionala de căi fera
te Cluj.

Locul III : Regionala de căi fe
rate Brașov.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Tirgoviște, județul Dîmbovița, cu 
337 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,3 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 4 
la sută la volumul desfacerilor de 
mărfuri pe un lucrător ; cheltuieli
le de circulație planificate la 1 000 
lei desfacere au fost reduse cu 3,3 
la sută, iar nivelul fondului de re? 
tribuire planificat la 1 000 lei des
facere cu 8,3 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri metalo-chimi- 
ce Pitești.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Luduș, județul 
Mureș.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII 
COMUNALE

Locul I ; întreprinderea județeană 
de gospodărire comunală și locativă 
Bacău, cu 1 675,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 24,6 la sută la în
casări din activitatea de producție 
și prestări servicii, 10 la sută la 
prestări de servicii pentru popu
lație. 28,2 la sută la beneficii ; ău 
fost depășite sarcinile de plan la 
producția si prestările în unități fi
zice. producția netă, industrială și 
producția marfă si prestările de 
servicii în industria mică.

Locul II : întreprinderea județea
nă de gospodărire comunală si lo
cativă Vîlcea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărire comunală și 
locativă Harghita.

ÎN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCA

l ocui I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Co
vasna. cu 660,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,6 la sută la pro
ducția netă. 4,9 la sută la producția 
marfă si prestări de servicii. 30,3 
la sută la beneficii. 2.9 la sută la 
export, 5,8 la sută la livrări de 
mărfuri către fondul pieței ; chel
tuielile totale planificate la 1 000 lei 
producție marfă si prestări de ser
vicii au fost reduse cu 3,4 la sută, 
iar cele materiale cu 5,7 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Con
stanta.

Locul III : Uniunea confecții, în
călțăminte, prestări servicii Bucu
rești.

(Agesrpres)

an. Și e de aici, din Nanov. Ca el 
mai sint și alții. Dar comuna, în an
samblu, nu și-a încurajat în sufi
cientă măsură locuitorii să producă 
ceea ce le este necesar și chiar în 
plus, pentru valorificare. Nu te poți 
numi cu adevărat organizator de pro
ducție dacă te limitezi doar la în
ființarea unui centru de achiziții și 
la încheierea de contracte, așteptînd 
apoi cu brațele încrucișate să vină 
produsele sau să... nu vină, cum se 
întîmplă la Nanov.

Este un adevăr că intensificarea a- 
chizițiilor de animale și produse a- 
nimaliere se leagă nemijlocit de pre
ocuparea organelor locale pentru a- 
sigurarea condițiilor «de creștere și 
furajare. La Nanov însă, actuala pă
șune este foarte mică în raport cu 
numărul vacilor și oilor ce ar putea 
fi crescute in gospodăriile populației, 
iar cererea multor navetiști din co
mună de a cultiva teren. în acord 
global, pentru obținerea de furaje n-a 
.găsit încă înțelegere la organele a- 
gricole.

Din discuțiile cu mai multi gospo
dari de aici — oameni care înțeleg 
importanta participării largi a popu
lației satelor la intensificarea schim
bului între oraș și sat — am reținut 
și citeva propuneri, pe care le su
punem atenției forurilor de resort:
• Să se organizeze, prin unitățile 

cooperației de consum, o mai com
pletă aprovizionare cu toate sorti
mentele de mărfuri industriale nece
sare țăranilor, inclusiv unelte agri
cole.

• Să se respecte cu rigurozitate 
contractele încheiate cu crescătorii de 
animale, asigurîndu-li-se la timp fu
rajele prevăzute,
• Legumicultorilor să le fie în

lesnită procurarea foliilor de poli
etilenă pentru solarii, ca și a unor 
semințe de bună calitate și în diver
sitatea necesară.

© Sint. de asemenea, necesare me
dicamente și diverse materiale pentru 
crescătorii de albine.

Iată un șir de propuneri cu valabi
litate mai largă, a căror soluționare 
— ca și aceea a problemelor altor 
comune, la care nu ne-am referit în 
însemnările de față — este foarte 
importantă. îmbunătățirea activității 
cooperativelor de consum din județ», 
Teleorman nu poate fi insă desprinsă 
de întregul complex de măsuri ce 
trebuie aplicat pentru întărirea auto
conducerii și autoaprovizionării fie
cărei localități. Numai pe temeiul 
unei organizări temeinice și al sporirii 
producțiilor în gospodăriile populației 
poate să se dezvolte în ritmul nece
sar activitatea de achiziții și con
tractări, să se intensifice, pe măsura 
nevoilor, schimbul intre oraș și sat.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Sciflteii"

EXPOZIȚIA REPUBLICANĂ DE 
ARTĂ PLASTICĂ A TINERETULUI
— o nouă manifestare a noilor generații de creatori

Expoziția republica
nă de artă plastică a 
tineretului — manifes
tare de prestigiu afla
tă acum la cea de-a 
6-a ediție — a fost 
inaugurată, ieri. în să
lile Dalles. Organizată 
sub auspiciile Comite
tului Central al U.T.C., 
Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste si 
Uniunii artiștilor plas
tici, expoziția cuprin
de lucrări de pictură; 
sculptură, grafică, arte 
decorative si design 
realizate de tineri 
creatori care-si des
fășoară activitatea pe 
cuprinsul întregii țări.

Selecția atentă, ri
guroasă care a stat la 
baza alcătuirii acestei 
expoziții republicane, 
manifestare intrata 
deja în tradiția vieții 
noastre artistice, a asi
gurat prezenta la un 
nivel oalitativ ridi
cat a peste 250 de 
artiști. Lucrările lor, < 
inspirate din reali
zările de prestigiu 
ale României socialis
te, de chipul construc
torilor ei. înfățișează, 
intr-o mare varietate a 
mijloacelor de expre
sie, ideile, sentimen
tele și aspirațiile tine-

Colocviile revistei
în municipiul Roman a luat sfîrșit 

o complexă acțiune care a reunit 
personalități cunoscute ale vieții cul
turale românești. Este vorba de pri
ma ediție a ..Colocviilor revistei 
«Contemporanul»", manifestare con
sacrată centenarului prestigioasei pu
blicații. Desfășurată sub genericul 
„Artele și pacea", această primă edi
ție s-a constituit, totodată, intr-un 
prilej de reafirmare a adeziunii crea
torilor de frumos la generosul mesaj

Cum se poate economisi căldura 
din apartament

Intrarea iernii în drepturile ei a- 
duce in prim planul actualității o 
problemă gospodărească din cele mai 
importante: asigurarea confortului 
termic al locuințelor. în acest scop, 
datorită eforturilor susținute între
prinse de stat, noi și noi blocuri de. 
locuințe, practic cartiere întregi, sînt 
racordate Ia rețeaua de termoficare. 
în Capitală, sfirșitul acestui an va 
marca existenta a 370 000 de aparta
mente încălzite prin termoficare — 
sistem eficient din punct de vedere 
economic și, totodată, confortabil, 
asigurind locuințelor, pe lingă căldu-i 
ră, și apă caldă menajeră. Chiar în 
aceste zile se lucrează intens pentru 
a se asigura căldura și în noile 
blocuri din cartierele Drisțor — To
mis, Băneasa și Olteniței ; lucrările 
de racordare au intrat în faza, finală, 
executindu-se probele pentru furni
zarea agentului termic necesar.

Concomitent cu aceste lucrări, in
stalațiile centralelor și punctelor ter
mice au fost revizuite, ca și rețelele 
stradale, de incin
tă si din locuin
țe ; de asemenea, 
au fost înlocuite 
izolațiile necores
punzătoare ale 
conductelor, pen
tru ca tempera
tura anei fierbinți 
să nu scadă ne 
parcurs. Se poa
te snune deci — 
cum ne asigură 
specialiștii din ca
drul consiliului 
popular al muni
cipiului — că 
sursele de căldu
ră sînt pregătite 
pentru anotimpul 
rece.

în condițiile actuale insă, cînd Iu» 
mea întreagă este confruntată cu o 
criză energetică generată atît de 
penuria petrolului și a altor resurse 
energetice, cit și de creșterea conti
nuă a consumului de energie, capătă 
o importanță deosebită gospodărirea 
cit mai judicioasă a energiei ter
mice de care dispunem și, mai ales, 
reducerea, limitarea la minimum po
sibil a pierderilor de căldură. Exis
tă asemenea pierderi ? Cit de mari 
sînt acestea ? La aceste întrebări 
ne-a răspuns ing. Stelian Ioniță, 
director tehnic al Direcției generale 
pentru dezvoltarea construcțiilor de 
locuințe, - social-culturale și adminis
trație locativă din cadrul Consiliu
lui popular al Capitalei :

— în această privință — a preci
zat interlocutorul — dispunem de 
concluziile unei cercetări efectuate 
de specialiștii noștri în colaborare 
cu specialiști de la INCREST și 
care demonstrează concret cit de im
portant este să reducem pierderile.

— Potrivit cercetării întreprinse, a 
datelor de care dispuneți, unde se 
localizează in principal aceste pier
deri ?

— Două treimi se produc la uși și 
ferestre și tocmai de aceea conside
răm că fiecare locatar ăste în mă
sură să-și rezolve singur problemele, 
nu cu investiții materiale importan
te. ci doar cu o investiție mai mare 
de interes și spirit gospodăresc. 
Adică, este nevoie să se ia măsuri 
energice pentru etanșeizarea feres
trelor, . folosindu-se în acest scop 
burleții și pernițele protectoare și 
luindu-se măsuri ca perdelele sau 
draperiile să nu acopere în nici un 
caz radiatoarele! O metodă folosită 
curent în momentul de față și în 
alte țări este aceea a montării unui 

• Anul 1981 consemnează : 370 300 
apartamente din Capitală racordate 
la rețeaua de termoficare • Centra
lele și punctele termice sînt pregăti
te să furnizeze căldură • Concluzii
le semnificative ale unei cercetări 
întreprinse de specialiști ai Consiliu
lui popular al municipiului bucu
rești in colaborare cu cei de Io 
INCREST O Confortul termic al lo
cuințelor depinde in bună măsură de 
spiritul gospodăresc al locatarilor.

Foto : E. Dichiseanu 

rei generații de crea
tori.

Cele mai bune din 
creațiile acestei expo
ziții exprimă relația 
modulantă a unor 
sensibilități ce se 
transformă în contact 
cu noile realități ale 
țării, dorința tinerei 

’ generații de a trăi in
tr-o tară liberă, de a 
capta in lucrările lor 
tot ceea ce este 
profund și primor
dial uman, de a con
tribui, cu mijloacele 
care le stau la înde- 
mină, la sporirea 
prestigiului artei ro
mânești.

„Contemporanul"
umanist al noii inițiative de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Din 
bogata agendă a manifestării de la 
Roman au mai reținut atenția în 
mod special simpozionul de artă des
fășurat la casa de cultură a sindica
telor. intilnirile invitaților cu oameni 
ai muncii de pe platforma industria
lă romașcană. ca si vernisarea unei 
expoziții de artă plastică si specta
colul artiștilor amatori din localitate.

(Agerpres)

al treilea rind de ferestre în exte
rior. Asemenea ferestre se pot exe
cuta la comandă de către centrele 
I.C.R.A.L. și unitățile cooperației 
meșteșugărești bucureștene. Cit pri
vește ușile de la intrarea în aparta
mente, problema se rezolvă simplu, 
prin montarea unui prag, de fapt a 
unei șipci de lemn, care să acopere 
spațiul rămas liber pînă la podea.

în aceeași ordine de idei, citeva 
cuvinte trebuie spuse și despre ra
diatoare, Acoperirea acestora cu fel 
de fel de „măști", mai frumoase sau 
mai urite, este în orice caz dăună
toare, căci trebuie știut că o aseme
nea mască reduce temperatura încă
perii respective ctf 1—2 grade. Pe de 
altă parte insă, există un mijloc sim
plu de a face să crească randamen
tul radiatorului. Este vorba de așe
zarea unei folii reflectorizante — 
adică a unei folii de staniol lipite 
pe un carton sau pe o foaie subțire 
de placaj, la îndemină în orice gos

podărie — la ju
mătatea distantei 
dintre calorifer și 
perete ; calcule 
precise demon
strează că o ase
menea „instalație" 
simplă face ca 
temperatura ca
merei să se ridi
ce cu pînă la 2 
grade.

M-as mai referi, 
ca la o sursă im
portantă de irosi
re a căldurii din 
locuințe, la proas
ta. gospodărire a 
casei scărilor. Pre
zintă interes, din 
acest punct de 

vedere, rezultatul unei experiențe 
simple : deschiderea concomitentă 
a tuturor geamurilor din casa 
scărilor unul bloc a dus. în 20— 
25 de minute, la scăderea bruscă a 
temperaturii apei de încălzire a ca
loriferelor din locuințele blocului 
respectiv pînă la nivelul temperatu
rii de afară. Și citț blocuri nu stau, 
din păcate, ierni intregi cu geamuri 
sparte pe casa scărilor, cu ușile lă
sate vraiște, fără ca gospodarii lor 
să înțeleagă că asemenea neglijențe 
le aduc lor înșile serioase prejudicii ! 
Este de asemenea important să se știe 
că reîncălzirea caloțjferelor odată ră
cite datorită transferului de energie 
spre exterior — unde această energie 
nu mai folosește nimănui — se face 
cu mare întirziere, ca urmare a așa- 
numitului proces al „inerției termi
ce". Și poate că, în zilele mai frigu
roase, gospodinele ar trebui să se 
gindească și la o aerisire mai rațio
nală a locuințelor, să nu lase ceasuri 
întregi, uneori chiar și noaptea, fe
restrele deschise fără rost. Este ade
vărat că energia termică o furnizea
ză statul, fără vreun efort din par
tea cetățenilor. Gospodărirea ei chib
zuită insă, grija de a nu o risipi cad 
în sarcina tuturor și a fiecăruia în 
parte.

— Din tot ceea ce ne-ați spus se 
desprind îndatoriri precise și pentru 
asociațiile de locatari, pentru comi
tetele de bloc.

— Desigur, și încă foarte impor
tante, îndatoririle de natură gospo
dărească oropriu-zisă însotindu-se de 
cele pe plan educativ. Este nevoie ca 
măsurile și soluțiile la care ne-am 
referit — și pe care I.C.R.A.L.-urile 
le-au făcut cunoscute asociațiilor de 
locatari — să fie larg popularizate, 
urmărindu-se cu fermitate aplicarea 
lor. în fond, este nu numai în inte
resul economiei, dar și al cetățenilor 
înșiși ca energia termică de care 
dispune Capitala să fie valorificată 
cu un randament cît mal înalt.

Marla BABOIAN

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1;FAPTUL; DIVERS
I Pădurea

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

din... bibliotecă
Ocolul silvic Vidra, județul 

Vrancea, dispune de o bibliotecă 
unică in felul ei. Ea cuprinde ti
părituri care datează incă din 
perioada creării activității de 
silvicultură in țara noastră, pre
cum și cărți din domeniul res
pectiv apărute de-a lungul ani
lor. Originalitatea bibliotecii este 
conferită și de modul de consti
tuire a ei. Inițiativa a aparținut 
inginerului pensionar Aurel Con- 
stantinescu. Apelul lansat de el 
foștilor profesori și colegi de fa
cultate, silvicultorilor din Vran
cea șl din alte colțuri de țară de 
a dona cărți de specialitate a 
găsit teren fertil pretutindeni. 
Acum, biblioteca din Vidra nu
mără mii de cărți, reviste și alte 
documente de specialitate, in lu
mea cărora pădurea iși dezvăluie 
tainele, te fascinează.

Moment 
emoționant

Moment festiv la Casa ‘pionie
rilor și șoimilor patriei din Satu 
Mare. Moment emoționant pen,? 
tru Zenovia Matuz, conducă-' 
toarea cercului de creații și con
fecții textile. Moment care, 
marchează împlinirea unui sfert 
de veac in care a inițiat in 
tainele indeletnicirii textile pes
te 7 000 de pioniere. Multe din
tre ucenicele sale — și acest lu
cru a dat momentului festiv o 
strălucire aparte — și-au desco
perit in cercul de creații textile 
însăși vocația profesională, fiind 
astăzi textiliste de faimă.

Cind se schimbă
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numai firma
Inspirată a fost ideea de a se 

organiza pe faleza Dunării din 
Tulcea un tîrg permanent cu 
produse ale unităților industriei 
mici. Industria mică, dar aducă
toare de mari venituri, ca șl de 
noutăți în 'materie, după cum 
așteaptă, pe bună dreptate, oa
menii. Din păcate, inspirata idee 
de la început a... început să se 
prăfuiască, să se invechească. 
Pentru că, în loc să se schimbe 
mereu produsele in tirgul de pe 
faleză, tirgul iși schimbă numai 
firma. Acum are firma „Tirgul 
de toamnă", dar noutățile sint... 
vechi de astă-primitiMYti'.'Acum, 
cind și prin Deltă bat viatu
rile iernii, n-ar fi rău să bată 
și pe faleza Dunării, care adă
postește tirgul, un... suflu nou.

Vînzâtorul 
de bilete

Se numește Veronel Ghiga. 
Are 27 de ani, dar pînă la virsta 
asta n-a reușit să-și facă un rost 
In viață. Locuiește în Bîrlad, pe 
strada " .........................
cartier 
Numai 
vechi, 
fost surprins 
„Ceahlăul" din localitate vinzind 
bilete de autobuz. Cei care îl cu
noșteau umblînd mereu teleleu, 
s-au și mirat : „In sfirșit, uite-l 
că s-a apucat și el de treabă". 
Dar nu era treabă curată. As i- 
pra lui s-au găsit nu mai puțin 
de 1500 de bilete ‘pentru trar-- 
portul in comun. De unde ? 
f urase de la o cumnată de-ff > 
lucrătoare la întreprinderea ae 
transport In comun. După care 
V.G. n-a mai avut nevoie de nici 
un bilet pentru călătoria care i 
s-a rezervat.
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Brigadierului. Intr-un 
noU, pe o stradă nouă, 

apucăturile lui au rămas 
anacronice.

la

I
Deunăzi, a 
restaurantul I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
Idaraua 

lemnul 
punem 
Perso- 
amnar.

un
I

I
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fă- 
din 
in-I De cum a 

pus ochii pe o 
începem" — a 
rața, a dat cuI
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înapoi 
la amnar?

Revenim la o sesizare făcută 
recent in rubrica noastră de o 
cititoare, care iși arăta necazul 
pricinuit de chibriturile fără... 
scăpărici produse de întreprin
derea de profil din București. 
De data aceasta, cel care ne scrie 
este Ion Dumitru, muncitor la 
I.T.B. Și ne scrie despre aceleași 
necazuri pricinuite de aceleași 
chibrituri fabricate de aceeași 
întreprindere. „In condițiile in 
care — ne scrie el — sint cazuri 
in care nici jumătate din bețele 
de chibrituri dintr-o cutie nu se 
aprind, nu e mai mare 
decit ocaua să părăduim 
de pomană, ca să nu mai 
la socoteală oful nostru ? 
nai, m-aș duce înapoi la
Vorba e : de unde procur 
amnar ? Poate că-mi dă un sfat 
chiar întreprinderea de chi
brituri". Mai știi 7

Ghicitoarea 
buclucașa

La poarta lui Moise A. și-a 
cut apariția Veica Șain 
Țipari — Timiș. ~ 
trat in ogradă, a 
rață : „Cu asta 
spus ea. A prins 
ea de trei ori peste capul gaz
dei, pentru a „ține vraja", după 
care a dus-o (rața, bineînțeles) 
in portbagajul mașinii. Apoi a 
pretins, tot pentru începutul ghi
citului, 400 de lei pentru ea și 
200 de lei pentru „șoferul perso
nal" care o adusese. Așa cum 
i-a pretins bani grei și obiecte 
Măriei B., căreia i se aprinseseră 
călciiele după un ins mai tinăr 
cu 20 de ani decit ea, sau lui Tu
dor I. din Lugoj, care vroia să 
știe dacă in acest an iși va lua 
sau nu permis de conducere 
auto.

Sint 
clienți 
Care 
nici i 
singură ce-o așteaptă.
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! numai trei din credulii 
l ai ghicitoarei din Țipari. 

ghicitoare nu și-a putut 
măcar să-și „ghicească"

I
I

I Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii

I
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LIVRAREA PRODUSELOR AGRICOLE 
LA FONDUL DE STAT

obligație legală, îndatorire patriotică a unităților 
agricole, a tuturor oamenilor muncii de la sate

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre în mod sincer pentru felicitările trimise 
cu prilejul Zilei naționale a Austriei. împărtășesc părerea dumneavoastră că 
vizita dumneavoastră în Austria și convorbirile avute impreună cu acel 
prilej au contribuit în mod esențial la dezvoltarea, în continuare, a relațiilor 
de prietenie și de colaborare intre țările noastre. Folosesc această ocazie 
pentru a vă transmite cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
pentru un viitor fericit al poporului român.

RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președintele federal 
al Republicii Austria

ZIUA NAȚIONALA A ȘULȚANAȚULUț OMAN

Maiestății Sale QABUS BIN SAID
Sultanul Omanului

MUSCAT
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Sultanatului Oman am plăcerea să 

vă transmit cordiale felicitări, precum și urări de fericire personală, de pro
gres continuu și bunăstare poporului prieten al țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

CONSTANȚA

Măsuri deosebite 
pentru transportu! 

porumbului din cimp
Duminică, 15 noiembrie, in uni

tățile agricole din județul Con
stanta s-a lucrat intens la trans
portul porumbului. In sprijinul 
forțelor existente la sate au venit și 
circa 15 000 de oameni, ai muncii din 
orașe. Ca urmare, in această zi, la 
bazele de recepție și la fabricile de 
nutrețuri combinate au fost livrate 
circa 5 700 tone. A doua zi, luni, deși 
a plouat intens in tot județul, activi
tatea la transport n-a contenit. Au 
fost folosite in acest scop tractoarele 
cu remorci, un mare număr de bas
culante mari detașate de pe șantie
rele Canalului Dunăre-Marea Neagră 
și autocamioanele grele cu dublă 
tracțiune, cu ajutorul cărora au in
trat la fondul de stat si la FNC încă 
5 446 tone porumb. Ca urmare, în 
dimineața zilei de 17 noiembrie se 
mai aflau in cimp, in grămezi, circa 
18 000 tone porumb. îndeosebi Ia în
treprinderile agricole de stat Ciocîr- 
lia. Hîrșova. Pietreni, la cooperativele 
agricole CÎObanu. Dulgheru. Viișoara. 
Ținind Insă seama de faptul că vre
mea estg nefavorabilă lucrărilor in 
cimp. organele județene au luat mă
suri pentru a fi puse la adăpost ulti
mele-,cantităti de produse. în acest 
sens,dvupă cum ne-a spus directorul 
direcției agricole județene, inginerul 
Dumitru Anghelina. odată cu supli
mentarea forțelor mariuale la încăr
carea porumbului, a fost sporit și 
numărul de tractoare care lucrează 
Ia transport la 1600. acestea fiind 
singurele mijloace care pot intra in 
cimp. acum, cînd terenul este desfun
dat dună ploile și zăpezile din ultimul 
timp. Tn felul acesta transportul po
rumbului se va încheia in două-trei 
zile.'

George MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii"

PE ORICE VREME - MECANIZATORII SĂ CONTINUE 
ARĂTURILE P1NĂ IA UIUMUL HECTAR!

BUZĂU

In schimbul doi,
800 de tractoare

Timpul nefavorabil din această 
perioadă a determinat încetinirea, 
iar pe alocuri chiar oprirea pentru 
moment a executării arăturilor de 
toamnă. Aceasta a făcut necesar ca 
programul bine conceput care per
mitea încheierea ogoarelor de 
toamnă la termenul stabilit să fie 
reactualizat și adaptat Ia condițiile 
acluale de lucru. Despre ce este 
vorba? Ne răspunde tovarășul 
Gheorghe Maftei, directorul direcției 
agricole județene Buzău.

„Ne-au mai rămas de arat mai 
puțin de 36 000 hectare. Este o su
prafață pe care ne-am propus s-o 
terminăm în următoarele 8—10 zile. 
In acest scop au fost concentrate
2 200 de tractoare, iar după ce se 
va încheia transportul sfeclei de 
zahăr npmărul lor va crește cu 
încă 200.' Pentru organizarea schim- 
hului II pe 800 de tractoare cu

irijinul comitetului județean de 
partid au ost mobilizați 200 de foști 
mecanizat că’’e lucrează acum în 
unitățile industriale din județ și 150 
de elevi din ultimul an de la școlile 
și liceele cu profil agricol".

Trecind prin mai multe unități 
agricole din județ am văzut Ia lucru 
sute de tractoare întorcind brazdă 
neagră pe albul imaculat al cimpului. 
în consiliul Balta Albă, viscolul a 
întrerupt timp de 3 zile pregătirea 
ogoarelor. „Ne-am adaptat la noile 
condiții de lucru — ne spune Gheor
ghe Anghel, președintele consiliului. 
Nici un hectar nu va rămîne ne
arat. Nu vrem să se mai repete si
tuația din toamna trecută cind mari 
suprafețe de teren au rămas ne
arate, ceea ce a diminuat substan
țial producția. Astăzi avem în brazdă 
159 de tractoare în schimbul I. iar 
la noapte vor Jucra 68 de tractoare. 
In acest fel sperăm ca pină pe 20 
noiembrie să încheiem arăturile pe 
toate cele 14 000 de hectare plani
ficate".

Felul în care se acționează in 
acest consiliu demonstrează că 
obiectivul poate fi realizat. în coope
rativele agricole Balta Albă, Amara, 
Boldu, Puiești, Nicolești și Vîlcelele
3 600 de cooperatori participă zilnic 
la eliberarea terenului pentru a crea 
tractoarelor un larg front de lucru. 
Inginerul Iordache Granate, pre
ședintele CiA.P. Puiesti. împreună 
cu primarul comunei Gheorghe Până 
se aflau in cimp. în mijlocul co
operatorilor. „Am concentrat toate 
forțele manuale la eliberarea ulti
melor 300 de hectare ocupate cu 
coceni de porumb" — ne spunea pre
ședintele cooperativei. Insistăm asu
pra modului cum s-a inteles în 
comuna Puiești să se acționeze la

IALOMIȚA

Producția este bună; 
se intensifică livrările 

la fondul de stat
Pe o vreme umedă si rece, la coo

perativa agricolă Luciu, unitate așe
zată in extremitatea estică a județu
lui Ialomița, cooperatorii, infășurati 
in pelerine si incăltati în cizme de 
cauciuc, muncesc fără preget pentru 
a pune la adăpost recolta de po
rumb și sfeclă de zahăr de pe ulti
mele suprafețe. La fermele con
duse de Chivu Trandafir și Nico- 
lae Balaban se lucrează greu. Dato
rită vintului. știuletii au aplecat co
cenii. Recolta este insă bună și nici 
un știulete nu râmîne in lan. Bilan
țul zilei : 15 hectare de porumb re
coltat și transportat la bazele de re
cepție in contul sarcinilor contrac
tuale ale cooperativei pentru consti
tuirea fondului de stat, 100 tone de 
sfeclă de zahăr duse la fabrica de la 
Țăndărei.

Seara, cind cooperatorii se în
torceau din cimp. i-am intilnit. co- 
borind dintr-o rer wcă. și pe preșe
dintele unității. Nitu Cloșcă, care 
ne-a spus : „Indiferent de vreme, nu 
vom lăsa ca recolta să se risipească. 
Este munca noastră. Anul 1981 este 
cel mai bun an al unității noastre. 
Realizăm peste 6 500 kg porumb boa
be la heotar, cu 1 000 kg peste pro
ducția planificată. Vom îndeplini și 
deoăsi livrările Ia fondul de stat“.

Dealtfel, unele cooperative agrico
le din iudetul Ialomița au transpor
tat Ia bazele de recepție cantităti mai 
mari de porumb fată de cele pre
văzute : Smirna — 3 392 tone în loc 
de 2166 tone. Miloșesti — 4 263 tone 
fată de 4 219 tone. Si cooperativele 
agricole Grivita. Amara si Fetești 
transportă la bazele de recepție ul
timele cantităti din cele prevăzute 
a fi livrate la fondul de stat.

Mihai VIȘO1U 
corespondentul „Scinteii"

eliberarea terenului deoarece în 
alte consilii agroindustriale (Săhă- 
teni, Mihăilești, Smeeni, Buzău, 
Rîmnicu Sărat) creșterea ritmului 
de lucru la arat este condiționată 
tocmai de grăbirea stringprii și 
transportării tuturor resturilor Ve
getale ce se mai află pe* ■ cimp,1 
Cocenii de porumb nu trebuie să 
constituie obstacole în calea trac
toarelor. ci să fie strînși și depozi
tați in bazele furajere.

...Seara pe terenurile C.A.P. 
Boldu. Este ora 17,30 și întunericul 
a cuprins deja cîmpul. împreună cu 
Ion Manolache, directorul S.M.A. 
Balta Albă, ne aflăm într-o remorcă 
ce transportă pe cei 10 mecaniza
tori care vor lucra în schimbul de 
noapte deși afară este frig și visco
lește. Cu aceeași remorcă, tracto
riștii din schimoul de zi sint aduși 
in sat. „Condițiile de lucru sint 
foarte grele. Totuși noi am înțeles 
că arăturile nu pot fi aminate pen
tru la primăvară — ne spune me
canizatorul Costica Pislaru, Ni se 
asigură la ora 22 o masă caldă in 
cimp. astfel că putem lucra pină 
după miezul nopții". „De altfel in 
toate unitățile agricole din consiliu, 
completează directorul S.M.A. Balta 
Albă, asigurăm o masă caldă in 
cimp, atit pentru schimbul de zi, cit 
și pentru cel de noapte".

Este dovada hotăririi mecanizato
rilor buzoieni de a face tot ce este 
posibil ca să încheie arăturile pe 
întreaga suprafață planificată in cel 
mai scurt timp.

Aurel PAPADIUC 
Slelian CHIPER

GALAȚI

Dificultăți sint, 
dar și preocupare 

pentru a le invinge
Pină marți dimineața, în unită

țile agricole din județul Galați au 
fost arate 93 723 hectare. Pentru 
executarea arăturilor pe cele 42 000 
hectare care au mai rămas în cinci 
zile bune de lucru, așa cum a sta
bilit comandamentul județean pentru 
agricultură, au fost repartizate la 
această lucrare 2 553 tractoare. In 
momentul de față sint eliberate de 
coceni 15 000 hectare. Date fiind 
condițiile grele de lucru — mari su
prafețe sint acoperite de zăpadă, 
iar terenul este umed în urma lapo- 
viței căzute in ultimele zile — vineri 
au fost arate num'ai 350 hectare, sim- 
bătă 520 hectare, iar duminică 360 
hectare. „în fiecare consiliu agroin
dustrial am identificat solele mai 
zvîntate, fără zăpadă, unde am 
concentrat tractoarele, ne-a spus in
ginerul Gheorghe Savin, directorul

TELEORMAN

Intr-o zi — 4500 tone 
porumb transportate 
la bazele de recepție
Deși în ultimele 3 zile vremea a 

fost potrivnică lucrărilor agricole, in 
județul Teleormăn mii de coopera
tori, mecanizatori, oameni ai muncii 
din unități economice și instituții au 
participat la ample acțiuni inițiate 
pentru punerea la adăpost a întregii 
recolte. La I.A.S. Piatra, pe terenu
rile cooperativelor agricole din Siliș
tea, Storobăneasa, Voievoda, Poros- 
chia, Turnu Măgurele, Putineiu. Zim- 
nicea etc., deși s-a muncit în condiții 
grele, oamenii care iși Înțeleg răs
punderile și îndatoririle mari pe care 
le au pentru a asigura livrarea la 
fondul de stat a unor cantităti cit 
mai mari de produse au obținut re
zultate bune. Acolo unde sint de trans
portat cantități mai mari de porumb 
au fost dirijată mijloace de trans
port suplimentare. Numai luni, pină 
la orele 14, au fost transportate în 
bazele de recepție peste 4 500 tone 
porumb. Concomitent, de la coopera
tivele agricole din Purani, Mirză- 
nești, Izvoarele. Moșteni, Comoara, 
Orbească, Lăceni au fost livrate luni 
peste 250 tone sfeclă de zahăr. Forțe 
importante au fost concentrate și la 
stringerea și transportul cocenilor, 
pentru a se crea front de lucru trac
toarelor la arat. Mai sint de eliberat 
circa 40 000 hectare cu coceni și de 
efectuat arături de toamnă pe 65 000 
hectare. în consiliile unice agroin
dustriale Siliștea, Roșiori. Vîrtoape. 
Blejești, Tătărăștii de Jos s-au arat 
mai mult de 75 la sută din suprafe
țele prevăzute. Se impune ca și in 
zilele următoare să fie concentrate în 
cimp toate forțele mecanice și ma
nuale. astfel incit lucrările agricole 
de sezon să fie încheiate grabnic.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii"

trustului S.M.A. Galați. Ca să ciștigăm 
timp, vom proceda, in continuare, la 
redistribuirea formațiilor de tractoa
re pină la terminarea arăturilor".

I.A.S. Frumușița mai are de arat
1 2Q0 Jieșt^re. întreaga suprafață este 
eliberată de coceni și vrejurile de 

' soia.1 Pentru a se‘încheia cit mai 
repede arăturile pe aceste terenuri, 
din toate cele 15 stațiuni pentru 
mecanizare din județ au fost depla
sate aici numeroase tractoare care 
au fost organizate pe trei formații 
mari, cu ateliere mobile și remorci 
pentru transportul mecanizatorilor și 
hranei calde la cimp. La fermele 6 
și 7. formația de tractoare este con
dusă de inginerul Victor Butincu. 
directorul unității ; la ferma 8 —
de inginerul Gheorghe Mocanu, șe
ful fermei, iar la fermele din Pol- 
tești — de inginerul Emil Tudorache, 
directorul tehnic al unității. Pentru 
a se economisi motorina, pe solele 
mai grele se ară cu două cormane, 
iar pe cele nisipoase — cu trei. Cu 
toate condițiile grele de lucru,’ este 
respectată adincimea, fierul plugului 
pătrunzînd la 25—28 cm. Notăm și 
un aspect care împiedică bunul mers 
al lucrărilor. La Cotul Văleni este o 
solă de 80 de hectare zvîntată, care 
ani în șir nu a putut fi bine lucrată, 
deoarece a băltit apa. „Ca să facem 
o arătură adincă trebuie să folosim 
tractoare de mare capacitate. Dispu
nem de 3> tractoare A-l 800, dar nu le 
putem utiliza deoarece nu avem ulei 
de motor și de transmisie" — ne-a 
spus directorul unității. De Ia Trustul 
S.M.A. aflăm că există repartiție 
pentru cantitățile necesare de ule
iuri, dar acestea nu au ajuns încă 
la PECO. Este necesar să se in
tervină de urgență pentru a se 
asigura, acum și nu cind nu se va 
mai putea lucra, uleiurile de schimb.

în ciuda dificultăților de tot felul, 
la I.A.S. Tulucești. in balta Brateșu- 
lui. mecanizatorii de pe cele 45 de 
tractoare, organizați in patru forma
ții mari, au realizat, în orele în care 
au contenit intemperiile. 120 hectare. 
Se lucrează concomitent și la elibe
rarea terenului. La C.A.P. Slimna, 
cu ajutorul a 8 platforme pe roți 
trase de tractoare au fost eliberate 
de coceni 40 de hectare. Si la coope
rativele agricole Băleni, Scinteiești. 
Fintinele, Șerbănești. Cuca, Munteni. 
Cernicari au fost cărați cocenii de pe 
suprafețe intre 50 și 80 hectare.

Peste tot unde am putut pătrunde 
în cursul raidului se poate constata 
că formațiile de tractoare sint pre
gătite să intre în orice moment în 
brazdă. în noaptea de duminică spre 
luni ploaia, apoi lapovita și ninsoa
rea au întrerupt din nou lucrul într-o 
serie de unități. Dar mecanizatorii, 
hotăriți să folosească fiecare zi si oră 
bună de lucru în cimp pentru a în
cheia arăturile pe 'toate suprafețele 
prevăzute, n-au așteptat alte îndem
nuri : lucrează la eliberarea terenu
lui. iar acolo unde e posibil, la ară
turi.

Lucian CIUBOTARU

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea lui Mir 
Hossein Mousavi, pentru felicitările 
transmise cu ocazia alegerii sale in 
funcția de prim-ministru al Republi
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16,00 Telex
16,05—17,05 Teleșcoală
17,05 Tragerea Pronoexpres
17,15 Actualitatea muzicală — la Opera 

Română clin București
17.40 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim
18,05 Melodii populare
18,25 Sindicatele la cotele noii calități
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,30 Actualitatea economică
19.40 Practic, util, gospodărește
19,45 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori". „Secretul nisipurilor". Pre
mieră TV. Producție a studiouri
lor engleze. Cu : Michael York, 
Jenny Agutter, Simon Mac Cor
kindale, Alan Badel, Michael

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 noiembrie. în țară : Vremea va 
fi în general frumoasă, cu cerul schim
bător. Vor cădea precipitații izolate in 
nordul țării, la început sub formă de 
ninsoare, apoi, șl sub formă de burniță 
și ploaie, cu depunere de polei. Vintul 
va sufla slab pină la moderat, cu in
tensificări in zona de munte din secto

De la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor
Ministerul Transporturilor și Tele

comunicațiilor informează că liniile 
de căi ferate magistrale și secundare 
sint circulabile in întreaga țară. In
stalațiile de parcurs, de semnalizare 
și de electrificare din stații funcțio
nează normal, cu excepția celor din 
stațiile Roman, Roznov, Timova, Ba
cău, Bîrlad, Pașcani, Suceava, Dor- 
nești și Verești, unde se mențin une
le dificultăți in manevrarea maca
zurilor.

Din cauza căderilor masive de ză
padă, in județele Suceava, Vrancpa, 
Vaslui, Neamț, Botoșani și Iași cir
culația rutieră este .întreruptă pe ur
mătoarele drumuri naționale : DN 2 
intre km 382—385 Drâgușeni ; km 
427—429 Bunești — Cumpărătura ; 
DN 2D — km 80—95 Grosu — 
Ozdula ; DN 2 F — km 45—55 
Dragomirești — Blasca ; DN 11 
A — km 37—65 Urechești — Adjud
— Podu Turcului ; DN 15 C — km 
0—58 Piatra Neamț — Tg. Neamț — 
Boaia ; DN 15 D — km 0—95 Piatra 
Neamț — Negrești ; DN 17 — km 
235—254 Ilișești — Suceava ; DN 24
— km 139 — 152 Sotești .— Codăești ;

ȘTIRI SPORTIVE
O Campionatul diviziei A Ia fotbal 

continuă astăzi cu meciurile etapei 
a 14-a. Programate inițial in cuplaj, 
cele două jocuri din Capitală se vor 
disputa oe terenuri diferite Pro
gresul Vulcan — Dinamo (stadion 
„Progresul") si Sportul studențesc — 
Steaua (stadion, „Politehnica").

în tară se vpr desfășura urmă
toarele partide : Universitatea Cluj- 
Napoca — Jiul Petroșani : S.C. Ba
cău — Chimia Rm. Vilcea ; F.C. 
Olt — F.C.M. Brașov ; Corvinul 
Hunedoara — Politehnica Timișoa
ra ; U.T. Arad — F.C. Argeș Pi
tești ; F.C. Constanța — Universita
tea Craiova ; A.S.A. Tg. Mureș — 
C.S. Tirgoviște.

Toate meciurile vor începe la 
ora 14,00.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate partidele etapei. Transmisia se 
va efectua oe programul I. din ju
rul orei 13,30.

O Astăzi se dispută cîteva parti
de importante în cadrul grupelor eu
ropene ale preliminariilor campiona
tului mondial de fotbal, urmind să 
fie decise o serie de formații ce vor 
participa la turneul final de anul 
viitor, din Spania. Astfel. în ultimul 
meci din grupa a 4-a. echipa An
gliei întilnește ne stadionul „Wem
bley" din Londra selecționata Unga
riei. gazdelor trebuindu-le cel puțin 
un punct pentru a însoți Ungaria la 
turneul final. Iată clasamentul aces
tei grupe : 1. Ungaria — 10 punc
te ; 2. România — 8 puncte (gola
veraj 5—5) ; 3. Anglia — 7 puncte 
(12—8) ; 4. Elveția — 7 puncte ; 5. 
Norvegia — 6 puncte. O partidă foar
te interesantă se va desfășura la Pa
ris. unde Franța va încerca să în
vingă Olanda — vicecampioană la ul
timele două ediții — pentru a-si mări 
considerabil șansele de calificare, in 
dauna adversarilor de astăzi, din a- 
ceastă grupă, a II-a. fiind deja ca
lificată Belgia. Grupa a IlI-a pro
gramează meciul U.R.S.S. — Țara 
Galilor, fotbaliștilor sovietici fiin- 
du-le de ajuns un punct pentru ca
lificare. în grupa a 6-a. Irlanda de 
Nord întilnește pe teren pronriu e- 
china Israelului, formația nord-irlan- 
deză avind nevoie de un punct pen

cii Islamice Iran. în telegramă se 
subliniază, totodată, dorința dezvol
tării raporturilor bilaterale, pe baza 
principiilor independenței, respec
tului reciproc, pentru cauza păcii 
mondiale.

Sheard, Jurgen Andersen, Hans 
Meyer, Olga Lowe. Regia : Tony 
Maylam

21,25 Pentru dezarmare și pace — o nouă 
țși strălucită inițiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a României so
cialiste

21,45 Milioane de oameni, înfrățițl-vă !
— Poem coregrafic inspirat de 
Fantezia în Do major pentru pian, 
cor și orchestră de Beethoven 

22,05 Telejurnal ‘
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19,00 Telejurnal
19,30 Buletinul rutier al Capitalei
19,45 La Lilieci — spectacol-colaj pe 

versuri de Marin Sorescu
20.20 Muzică de jaz
20,55 Din țările socialiste
21.20 Cantata „Omagiu vieții" de Car

men Petra Basacopol. Solist : Dan 
lordăchescu. Interpretează Filar
monica „George Enescu". Dirijor : 
Mihai Brediceanu

21,35 Teleenciclopedia (reluare)
22,05 Telejurnal 

rul vestic. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse intre 
minus 8 și plus 2 grade, izolat mai 
coborîte in primele nopți, cele maxime 
între zero și 10 grade. Dimineața și 
seara se va produce ceață, îndeosebi 
în depresiuni. în București : Vremea 
va fi in general frumoasă, cu cerul va
riabil. Vintul va sufla slab. Dimineața, 
condiții de producere a ceții. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 și zero grade, cele maxime în
tre 2 și 7 grade. (Corneliu Pop, me
teorolog de. serviciu).

DN 24 A — km 0—100 Simila — Făl- 
ciu — Huși ; DN 24 B — km 30—49 
Huși — Albița ; DN 24 C — km 8— 
140 Popricani — Ștefânești — Ră
dăuți Prut ; DN 28 — km 0—141 Să- 
băoani — Iași — Vrînceni ; DN 28 A
— km 0—37 Tîrgu Frumos — Moțea ; 
DN 28 B — km 0—74 Tirgu Frumos
— Botoșani ; DN 29 — km 14—99 
Salcia — Botoșani ; DN A — km 13— 
95 Adîncata — Dorohoi — Rădăuți 
Pr.ut ; DN 29 B — km 5—32 Cătamă- 
rești — Dorohoi ; DN 29 C — Horăști
— Șiret ; DN 29 D — km 3—43 
Botoșani — Ștefănești.

în județele Bacău, Vaslui, Galați 
și Vrancea circulația rutieră este în
greunată pe majoritatea* drumurilor 
naționale. De asemenea, pe DN 75 la 
Măgura, județul Cluj, și DN 17. intre 
Piatra și Fintinele, județul Bistrița- 
Nâsăud. circulația se face cu mari 
dificultăți.

In rețeaua națională de telecomu
nicații mai sint in prezent întrerupte 
doar legăturile telefonice cu 32 oficii 
poștale și 48 consilii populare, pre
cum și cu unele posturi de abonați.

(AgerpresJ

tru a se’ alătura celeilalte echipe bri
tanice din această grupă. Scotia, deja 
calificată la „El Mundial". Fotbaliș
tii scoțieni susțin, la rindul lor. as
tăzi o întilnlre. fără miză insă, cu 
Portugalia, la Lisabona. In sfirșit. in 
grupa I se dispută intilnirea1 R.F. 
Germania — Albania, selecționata 
vest-germană avind asigurată pre
zenta la turneul final.

© începînd de astăzi și pină vi
neri. 20 noiembrie, sala Floreasca din 
Capitală va găzdui întrecerile com
petiției internaționale masculine de 
volei' „Cupa Steaua", la care parti
cipă echipele T.S.K.A. Sofia. Dina- 
md București. Explorări Baia Mare 
și Steaua București.

Astăzi, în Prima zi a turneului, 
cu incepere de la ora 17.00. sint pro
gramate partidele Steaua — Explo
rări Baia Mare si Dinamo — T-S.K.A. 
Sofia.

® Competiția internațională femi
nină de volei „Cupa Mondială" s-a 
încheiat cu victoria selecționatei R.P. 
Chineze, care a terminat neînvinsă 
turneul, totalizînd 14 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat formații
le Japoniei. U.R.S.S. si S.U.A. — cu 
cite 12 puncte (departajate de se- 
taveraj). Coreei' de Sud — 10 punc
te. Cubei — 9 puncte. Bulgariei — 
8 nuncte si Braziliei — 7 puncte.

în ultima zi a competiției, volei
balistele din R.P. Chineză au intre- 
cut cu scorul de 3—2 (15—8. 15—7, 
12—15, 7—15. 17—15) echipa Japo
niei, Alte rezultate : U.R.S.S. — 
S.U.A. 3—0 (15—11, 15—4. 15—9); Bul
garia — Brazilia 3—1 (9—15. 16—14, 
15—12. 15—6) ; Coreea de Sud — Cuba 
3—2 (11—15, 7—15. 15—10. 15—11,
15—11).

® După 80 de turnee disputate, 
in clasamentul „Marelui Premiu 
F.I.L.T." continuă să' conducă tenis- 
manul cehoslovac Ivan Lendl, cu 
2 238 nuncte. urmat de John McEnroe 
(S.U.A.) — 2 095 p, Jimmy Connors 
(S.U.A.) — 1 717 n. argentinienii Jose 
Luiș Clerc — 1 514 p, Guillermo Vi
las — 1 316 d. suedezul Bjorn Borg
— 1 159 p. americanii Elliot Teltscher
— 1 070 p. Roscoe Tanner — 1 069 p 
si Gene Mayer — 954 p, pe locul 10 
aflindu-se francezul Yannick Noah — 
943 p.

Sultanatul Oman — care îsi săr
bătorește astăzi ziua națională — 
este situat in partea de sud-est a 
Peninsulei Arabice, fiind in cea 
mai mare parte o tară desertică. 
slab populată. Pe o suprafață de 
212 452 kmo trăiesc aproape un mi
lion de locuitori, care se ocupă cu 
agricultura si pescuitul. Subsolul 
tării dispune insă de mari zăcămin
te de petrol, a căror exploatare, 
începută in 1967, cunoaște o extin
dere rapidă. Producția de petrol a 
Omanului se ridică la 350 000 barili 
zilnic, iar veniturile realizate de ne 
urma vinzării acestei bogății natu
rale sint evaluate la circa 800 mi
lioane de dolari, înregistrind o 
creștere de 4 ori in ultimii trei ani.

în dorința de a lichida urmările 
nefaste ale dominației coloniale si 
a grăbi procesul de modernizare a 
tării, autoritățile de la Muscat ma
nifestă o preocupare sporită pentru

Cronica
Delegația Consiliului National al 

Frontului Național din Republica De
mocrată Germană, condusă de Man
fred Richter, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie a Consiliului 
Național, care face o vizită in țara 
noastră, a fost primita, marți, de 
tovarășa Tamara Dobrio. președinte
le executiv al Consiliului National al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste.

Cu acest prilej, s-a efectuat un 
schimb de experiență si de informa
ții cu privire la activitatea Frontului 
Democrației și Unității Socialiste și, 
respectiv, a Frontului National din 
R.D. Germană in opera de construire 
a socialismului in cele două țâri.

în aceeași zi. delegația Frontului 
Național din R.D. Germană a avut o 
întîlnire cu tovarășa Emilia Sonea. 
vicepreședintă a Marii Adunări Na
ționale.

A fost prezent dr. Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

Consiliul National al F.D.U.S. a o- 
ferit un dejun în onoarea oaspeților 
din R.D. Germană.

★
La București au început, marți, 

lucrările celei de a XH-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-suedeze de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică.

Din partea română, lucrările sesiu
nii sint conduse de Ion Constantines- 
cu, adjunct al ministrului industriei 
de mașini-unelte, electrotehnică și 
electronică, iar din partea suedeză de 
Sten Niklasson, subsecretar de stat 
la1 Ministerul Industriei. Cele două 
părți in comisie analizează modul 
cum au fost realizate prevederile se
siunii precedente, precum și căile de 
dezvoltare in continuare a coope
rării bilaterale și pe terțe piețe.

CLUJ 0 s-a încheiat bogatul 
program de manifestări din cadrul 
„Decadei culturii clujene". Aflată 
la cea de-a treia ediție, ea a cu
prins ample manifestări politice, 
științifice, cultural-educative si ar
tistice. Reținem dintre princinalele 
manifestări simpozioanele „Politică, 
știintă, cultură" și „Oamenii de 
știință și pacea", „Ziua muzicii", 
„Ziua filmului romanesc". „Ziua 
muzeelor și artelor plastice". „Ziua 
teatrului" și „Ziua științei si teh
nicii". (AL Mure șan).

IAȘI O în satele județului Iași 
cu trecut istoric îndepărtat se des
fășoară in prezent largi manifestări 
politico-educative și cultural-artis- 
tice sub geiiericul „Permanente ale 
istoriei poporului român". AstfeL 
in comunele Ceplemța și Dobrovăt 
au avut loc simpozioanele : „Voca
ția de pace, de libertate și indepen
dentă a poporului român" și. res
pectiv, „Existența milenară in a- 
ceastă vatră de istorie". (Mano le 
Corcaci).

VASLUI O Biblioteca municipală 
„Stroe Belloescu" din Bîrlad. care 
și-a sărbătorit aniversarea a 75 de 
ani de existentă, și care a . avut 
printre donatori mari personalități 
ale culturii și științei românești, ca 
AL I. Cuza, A. D. Xenopol, Nicolae 
Iorga, Spiru Haret și alții, a orga
nizat. timp de o săptămînă. nu
meroase manifestări care au relie
fat contribuția acestei instituții de 
prestigiu la culturalizarea și edu
carea socialistă a oamenilor muncii. 
(Petru Necula).

TELEORMAN O Inspectoratul 
școlar județean și Casa personalu
lui didactic au organizat la Drăgă- 
nești-Vlașca o consfătuire-schimb 
de experiență cu tema : „Contribu- 
ț.a școdi teienrmă.ie.ne la inl’âptai- 
rea noii revoluții agrare". Au par
ticipat directorii liceelor si ai 'șco
lilor de 10 ani cu profil industrial- 
agrar din județ, reprezentanți ai 
ministerelor educației și învătămin- 
tului și agriculturii. (Stan Stefan).

VILCEA Q Sub genericul „Per
manentele Coziei". timp de trei zile 
s-a desfășurat in stațiunea Călimă- 

valorificarea principalei surse de 
valută si diversificarea economiei 
naționale. Anul trecut, ca urmare; 
a extinderii prospecțiunilor geolo
gice, a fost dat in exploatare un 
mare zăcămint aflat in plin desert, 
la 500 km de capitală. Se depun, 
de asemenea, eforturi pentru fău
rirea unei industrii proprii. Astfel, 
in cadrul celui de-al doilea olan de 
cinci ani, 1981—1985, se prevede 
construirea unui laminor, a unei 
fabrici de ciment si a unei rafină
rii. Fonduri importante sint aloca
te. totodată, agriculturii, pescuitului, 
extinderii rețelei de comunicații.

în spiritul relațiilor sale tradițio
nale de prietenie cu țările arabe. 
România a stabilit si dezvoltă le
gături de colaborare cu Omanul, 
aceasta coresnunzind intereselor 
ambelor țări si popoare, cauzei ge
nerale a păcii si intelegerii in lume.

zilei
La Ambasada Republicii Cuba la 

București a avut loc. marți, o con
ferință de presă in cadrul căreia am
basadorul Humberto Castello a pre
zentat aspecte ale situației interne 
din Cuba și ale vieții politice din 
regiune.

Au participat ziariști români, co
respondenți de presă acreditați la 
București, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

*
în suita manifestărilor consacrate 

luptei pentru pace, pentru sprijinirea 
noii inițiative a președintelui Româ
niei cuprinsă in Apelul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, marți dimineața a avut loc la 
sediul Asociației de Drept Interna
țional și Relații Internaționale — 
A.D.I.R.I. — o dezbatere ne tema 
„Buna vecinătate in dreptul interna
țional".

Au participat cadre didactice uni
versitare, cercetători în domeniul 
relațiilor externe, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, zia
riști.

★
în cadrul marilor aniversări reco

mandate de Consiliul Mondial al Pă
cii și UNESCO pe anul 1981, 
marți, la Palatul culturii din Ploiești 
a avut loc o manifestare culturală 
consacrată sărbătoririi pictorului spa
niol Pablo Picasso, cu prilejul cen
tenarului nașterii sale. Despre viața 
șl opera marelui artist al secolului 
nostru a vorbit criticul de artă Dan 
Grigorescu. Expunerea a fost ur
mată de vizionarea Until film docu
mentar ilustrind creația pictorului, 
dirza și neînfricata sa luptă de mi
litant împotriva Războiului, pentru 
pace în lume,

(Agerpres)

nești-Căciulata un larg complex de 
manifestări cultural-artistice. la 
care au luat parte reprezentant! si 
formații artistice din numeroase 
stațiuni balneare ale tării. Progra
mul actualei ediții a cuprins un 
concurs pe tema : „Stațiunile pa
triei. prezent si perspectivă", o ex
poziție și simpozionul „Mărturii ale 
permanentei și continuității po
porului român in defileul Oltului", 
spectacole de teatru scurt, de mu
zică populară, ușoară si folk. (Ion 
Stanciu).

DOLJ O Se desfășoară la Cra
iova „Zilele culturii universitare". 
Afișul include două mari acțiuni. 
Prima — gala umorului studențesc, 
care va reuni grupuri satirice dn 
centrele universitare și a doua — 
Festivalul de muzică de jaz si folk, 
la care îsi vor da concursul forma
ții artistice din numeroase centre 
studențești. (Nicolae Petolescu).

SUCEAVA O Sub egida Uniunii 
scriitorilor și a comitetului jude
țean de cultură și educaVe socialis
tă. la Liceul pedagogic „Emil Bod- 
naraș" și Institutul de învățămint 
superior din Suceava, precum si în 
orașul Fălticeni -au avut loc mani
festări omagiale dedicate criticului 
și istoricului literar născut pe a- 
ceste meleaguri — Eugen Lovines- 
cu. cu orileiul centenarului nașterii 
sale. (Sava Bejinariu).

HUNEDOARA O La Biblioteca 
județeană din Deva s-a deschis o 
expoziție de carte vizitată zilnic de 
un mare număr de cetățeni, pe 
tema : „Dezarmare. destindere, 
securitate". (Sabin Cerbu).

VRANCEA O Salonul literar Dra- 
gosloveni. ediția a 12-a, a cuprins 
șezători literare o-ganizate in orașe 
Si comune ale județului, intilniri 
ale scriitorilor cu membrii cercu
rilor literare, pelerinajul la casa 
memorială „Alexandru Vlahută". 
© La Galeriile de artă din Focșani 
s-a deschis expoziția cu lucrări de 
pictură și grafică ale artiștilor plas
tici vrînceni intitulată „Pacea, 
bunul cel mai de preț al omenirii". 
(Dan Drăaulescu).

D• CENTRALĂ ELEC
TRICĂ PE BAZA ENER
GIEI VALURILOR. In R p- 
Chineză funcționează experi
mental, începind de anul trecut, 
o centrală electrică bazată pe 
utilizarea energiei valurilor, si
tuată intr-unui din numeroasele 
golfuri de - pe târmijl provinciei 
Zhejiang, din estul țării. După 
cum relatează agenția China 
Nouă, experiența dobindită in 
ultimul deceniu va permite Chi
nei să extindă considerabil in
stalațiile de acest fel si să pună 
in valoare o Darie din posibili
tățile care există de-a lungul 
litoralului chinez. Specialiștii 
anreciază că in centralele elec
trice amnlasate intr-un număr 
de 156 de golfuri și la gurile de 
vărsare a 33 cursuri de apă.

unde condițiile sint cu deosebire 
favorabile, se vor produce 
anual aproape 60 miliarde kilo- 
wați-oră energie electrică. Sur
sa de energie oferită de valuri 
și maree este practic constantă, 
dată fiind frecventa regulată cu 
care au loc fenomenele respec
tive in regiunea de coastă.

© BULDOZER SUB
MARIN. Săparea șanțurilor și 
depunerea cablurilor pe fundul 
mării vor fi facilitate prin utili
zarea unui adevărat buldozer 
submarin, realizat de specialiștii 
firmei franceze „Travocean". 
Experimentat in prezent in Me- 
diterana. noul utilai este pre
văzut cu o cabină de pilotaj de 
două persoane, precum și cu un 
lanț de excavare, care poate 
săpa un șanț adine de 1,70 metri

si. totodată, instala cablurile. 
Capabil să lucreze la 150 metri 
adincime cu o autonomie de 
cinci zile, acest buldozer subma
rin are o viteză de deplasare de 
100 metri pe oră. în cazul in 
care experiențele se vor încheia 
cu succes, noul utilaj va fi folo
sit pentru instalarea unor ca
bluri între litoralul francez și 
cel britanic.

©CRESCĂTORIE... DE 
CAI SĂLBATICI. Cea mai 
mare herghelie de cai sălbatici, 
cunoscuți sub numele de caii Iui 
Prjevalski, există în prezent in 
rezervația natprală „Askania 
Nova" din stepa Hersonului, in 
Ucraina, Calul lui Prjevalski 
este singura specie de cal sălba
tic ajunsă pină în zilele noastre. 
La 1 ianuarie 1970 mai existau

PRETUTiNOEMî
în diverse parcuri de pe glob 
numai 161 de cai Prjevalski. iar 
în libertate o singură herghelie, 
puțin numeroasă. în R. P. Mon
golă, la sud de lanțul Munților 
Altai. împreună cu colegii lor 
mongoli, specialiștii Institutului 
ucrainean de cercetări in dome
niul creșterii animalelor din zo
nele de stepă, de la „Askania 
Nova", au inițiat cu ani in urmă 
un program de înmulțire a cai
lor sălbatici în această zonă de 
stepă unde ei au trăit în trecu
tul îndepărtat. Numeroasa her
ghelie a rezervației stă mărturie 
asupra faptului că acest pro
gram a fost înfăptuit cu succes.

® LUMINĂ TRANS
PORTATĂ CU AJUTO
RUL „FIBRELOR OPTI
CE". Un inginer din Wa
shington a avut ideea transpor
tării luminii cu ajutorul „fibre
lor optice" — fibre de sticlă pe 
bază de siliciu cu un diametru 
de o zecime de milimetru. El a 
imaginat un sistem care permi
te iluminarea unej camere 
obscure sau fără ferestre din 
interiorul unui Imobil prin 
transportarea luminii de la un 
captator solar, fixat pe acoperiș.

prin canale formate din fibre 
optice. Pereții și plafonul ca
merei obscure sint tapisați cu 
panouri ale căror fibre trans
versale sint normale, iar cele 
longitudinale de sticlă ; acestea 
din urmă permit difuzarea lu
minii primite din afară.

© TRANSLATOR 
ELECTRONIC. Firma Japc” 
neză „Sharp" propune ca înso
țitor pentru turiști sau cei ce 
călătoresc in străinătate și nu 
cunosc limbi străine un aparat 
electronic ingenios utilizat ca 
translator. Aparatul redă vocea 
umană și traduce cuvinte sau 
fraze. Memoria sa computeriza
tă poate înmagazina 2 500 de 
cuvinte. Utilizarea este simplă:

este suficient să se furnizeze 
date intr-o limbă. Pe un ecran 
apar, simultan cu vocea, frazele 
scrise cu caracterele limbii date 
— latine, chirilice sau ideogra
me. Primul prototip, ce va fi co
mercializat anul viitor, este nu
mai bilingv — japonez și en
glez ; specialiștii niponi au in 
vedere insă realizarea unui a- 
parat perfecționat, care să poată 
oferi astfel de traduceri in cinci 
limbi.

© MASELE PLASTICE 
IN CONSTRUCȚIA AU
TOMOBILELOR. Fi™a ita- 
liană „Fiat" a realizat prototipul 
unui automobil experimental, in 
construcția căruia sint utilizate 
pe scară largă produsele din 
mase plastice. în opinia autori

lor proiectului, folosirea mase
lor plastice conferă noului tip 
de automobil o serie de avan
taje, intre care : el nu va fi su
pus coroziunii in aceeași măsură 
ca restul automobilelor, va fi 
mai ușor și prin urmare va uti
liza mai putini carburanți. Se 
apreciază că reducerea cu 10 la 
sută a greutății vehiculului echi
valează cu economisirea a 6—7 
la sută din consumul de carbu
ranți. în prezent, la construcția 
automobilelor oe care Ie nro- 
duce. firma „Fiat" utilizează 15 
la sută mase plastice. Procenta
jul maselor plastice folosite la 
construcția prototipului experi
mental va crește la 26 la sută 
din greutatea lui. Producția de 
serie a noului tip „Fiat" este 
prevăzută să înceapă la sfirșitul 
anilor '80.



O IDEE CENTRALĂ EVIDENȚIATĂ LA CONFERINȚA GENERALĂ A F.A.O. 

„Cursa înarmărilor trebuie să cedeze locul 
eforturilor pentru soluționarea unor probleme 

stringente ale omenirii"
Terra este capabilă să-și hrăneas

că toți fiii, lumea dispune de sufi
ciente mijloace financiare și teh
nice pentru a face și mai bogate 
roadele pămintului. Dar. deși în 
ultimele două decenii producția a- 
gricolă mondială a depășit, in an
samblu nevoile de hrană ale ome
nirii, numărul celor înfometați din 
regiunile vitregite ale globului. în 
loc să scadă, cum ar fi normal, a 
crescut mereu. Iată principalele 
constatări ce se desprind după pri
ma săptămînă de dezbateri din 
plenul celei de-a 21-a sesiuni a 
Conferinței generale a F.A.O. (Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și' Agricultură). ale 
cărei lucrări se desfășoară la Roma, 
în prezența reprezentanților celor 
152 de țări membre, între care și 
România.

Desigur, aproape toți vorbitorii 
de pină acum s-au întrebat cum se 
explică o asemenea anomalie. 
„Atunci cînd privești sala în care 
ne aflăm — spunea directorul ge
neral al F.A.O.. Edouard Saouma 
— ai impresia că trăim într-o so
cietate planetară. Impresie seducă
toare. dar falsă". „Societatea pla
netară" nu este decît o iluzie, 
creată de progresele notabile din 
domeniul transporturilor și comu
nicațiilor, care au adus în jurul 
aceleiași mese de negocieri pe re
prezentanții majorității covîrșitoa- 
re a statelor lumii — dar. în reali
tate. omenirea este divizată și 
plină de contradicții care accen
tuează tensiunile politice și agra
vează disparitățile economice dintre 
state.

Pe bună dreptate, numeroși vor
bitori au apreciat că problema fun
damentală a foametei de masă nu 
va putea fi cu adevărat soluționată 
atit timp cit va funcționa actualul 
sistem de relații internaționale ine
chitabile, care permite perpetuarea 
îmbogățirii unor State pe seama 
altora. La ce bun că statisticile in
dică existența pe plan mondial a 
unui surplus de alimente — de 11 
la sută peste nevoile de hrană ale 
omenirii — cînd in spatele acestor 
cifre „liniștitoare" se ascund sute de 
milioane de înfometați, bărbați,

Noi luări de poziție în sprijinul 
dezarmării și păcii

® Deputați vest-europeni resping hotârîrea N.A.T.O. privind 
instalarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune pe 
continent • Conferință la New York consacrată luptei împotriva 

cursei înarmărilor
STRASBOURG 17 (Agerpres). — 

Un grup de deputați din Parlamen
tul vest-european a depus in acest 
organism un proiect de rezoluție 
prin care se respinge hotârîrea 
N.A.T.O. privind instalarea de noi 
rachete nucleare americane în Eu
ropa și se cere demontarea tuturor 
rachetelor amplasate pe continent.

parlamentarii coautori ai proiectu
lui de rezoluție (italieni, vest-ger- 
mani și belgieni) recomandă , delega
țiilor Statelor Unite și Uniunii 
Sovietice, care vor începe la 30 no
iembrie, la Geneva, tratative in 
problema limitării armamentelor, in
clusiv a armelor nucleare, să dea 
curs cererii milioanelor de europeni 
participanți la recentele marșuri 
pentru pace și dezarmare nucleară, 
informează agenția France Presse.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
La New York s-au deschis lucrările 
unei conferințe consacrate probleme
lor luptei împotriva cursei înarmă
rilor. pentru preîntîmpinarea unui 
război nuclear. La reuniune iau

„Locuri de muncă, nu bombe“
LONDRA 17 (Agerpres), - La Lon

dra s-au încheiat lucrările celui de-al 
37-lea Congres al Partidului Comu
nist din Marea Britanie, desfășurat 
sub lozinca „Viitorul nostru - locuri 
de muncă, nu bombe". Delegații au 
adoptat o serie de documente și re

femei, dar mai ales copii, pentru 
care viața nu este decît o grea și 
chinuitoare trudă, în speranța, de
seori neîmplinită, de a-și putea 
procura minimul necesar de hrană ? 
Oare se poate trece atit de ușor cu 
vederea că foametea s-a aflat la 
originea a nenumărate conflicte 
care au zdruncinat lumea 7

Iată de ce reprezentanții Pakista
nului, Mozambicului sau Venezuelei 
au subliniat că pentru a construi o 
lume mai bună este necesar să fie 
schimbate atît sistemul de relații 
internaționale, cit și ordinea prio
rităților în lume. „Cursa înarmări
lor — s-a arătat la conferință —

De la trimisul nostru 
special

trebuie să cedeze locul unui efort 
colectiv îndreptat spre asigurarea 
hranei fiecărui locuitor al planetei. 
Un guvern care se teme de secu
ritatea sa, ar face mai bine să-și 
umple depozitele cil cereale decit 
cu bombe. Iar pentru salvgardarea 
păcii este nevoie să instruiești 
agricultori, nu soldați".

Nu întîmplător, Indira Gandhi, 
primul ministru al Indiei, țară care 
a cunoscut în trecut poate cele mai 
cumplite perioade de foamete, a 
ținut să vină la Roma pentru a 
vorbi participanților la Conferința 
F.A.O. de „umbra uneia din cele 
mai mari amenințări — îngrozitoa
rele arsenale nucleare". „Luptăm 
împotriva spectrului foametei pen
tru a vedea planeta noastră dezin- 
tegrindu-se ? Ocrotim oare sănăta
tea și vitalitatea organismului uman 
spre a-l sacrifica pe altarul războiu
lui ?“ — întreba premierul Indian, 
care releva că prețul unei singure 
rachete intercontinentale este echi
valent cu acela al piinii pentru 50 
de milioane copii înfometați.

Nu poate exista pace fără pline. 
Iar piinea, ca și pacea, înseamnă 
viață, o viață liberă și demnă. Or. 
tocmai în apărarea acestui drept 
fundamental al omului la viață s-au 

parte cunoscuți oameni politici ame
ricani. reprezentanți ai unor organi
zații obștești și ai clerului.

în intervenția sa. Richard Barnett, 
directorul Institutului de studiere a 
politicii, a subliniat necesitatea adop
tării unor măsuri practice de dezar
mare, arătînd. intre altele, că perpe
tuarea și accelerarea actualei curse 
a înarmărilor reprezintă o gravă 
amenințare pentru pacea întregii 
lumi.

SAN JOSE — La San Jose a avut 
loc cea de-a X-a Plenară a C.C. al 
Partidului Avangarda Populară din 
Costa Rica. După cum relevă agen
ția Prensa Latina, participantii la 
plenară s-au pronunțat împotriva 
cursei înarmărilor, au condamnat 
politica imperialistă de amestec în 
treburile interne ale altor țări și au 
adresat un apel ferm la dezarmare, 
pace, la respectarea. în raporturile 
dintre state, a principiilor suverani
tății și independentei naționale, ega
lității juridice a statelor, neameste
cului în treburile interne, autodeter
minării popoarelor.

zoluții in problemele rolului și sar
cinilor partidului în perioada actua
lă, caracterizată prin eroziunea ni
velului de trai al oamenilor muncii, 
precum și prin agravarea situației in
ternaționale. 

pronunțat marea majoritate a celor 
care au luat cuvîntul la Conferința 
F.A.O.

Toate acestea subliniază cit de 
realistă ‘și constructivă este politica 
externă a României socialiste, ex
plică largul ecou internațional al 
demersurilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu în scopul lichidării fo
carelor de încordare, tensiunii și 
conflictelor din viața internațională, 
pentru soluționarea gravelor pro
bleme ale lumii de azi în concor
danță cu interesele și năzuințele tu
turor popoarelor. Concepția pre
ședintelui României cu privire la 
căile de depășire a problemelor 
complexe ce confruntă omenirea, ca 
și noua sa inițiativă de pace — 
expuse pe larg în cuvîntarea șefului 
delegației țării noastre la Conferin
ța F.A.O. — s-au bucurat de o caldă 
primire în rîndul participanților. 
„Dacă s-ar aplica propunerea 
României privind reducerea chel
tuielilor militare — ne declara 
Mauricio Williams, director execu
tiv al Consiliului mondial al ali
mentației — ar fi posibilă, după 
calculile noastre, eradicarea in ur
mătoarele două decenii a celui mai 
cumplit flagel care bintuie in lume 
— foametea. Or, ce este mai uman 
decit să lupți, așa cum s-a angajat 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
pentru o cauză atit de umană ?“

Inițiativa . tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, 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 între toate națiunile, a 
avut un larg ecou nu numai în sala 
conferinței, ci și în afara ei, așa cum 
s-a reliefat în timpul amplei ma
nifestații de la Roma pentru „Pace, 
securitate și libertate", organizată 
de federația locală a Partidului So
cialist Italian. la care secretarul 
național al P.S.I., alți vorbitori au 
elogiat activitatea neobosită a 
României, a președintelui ei în 
slujba cauzei nobile a păcii și pro
gresului în întreaga lume.

Gh. CERCELESCU 
Roma

Necesitatea eliminării 
războiului din viata 

societății 
pusă în evidență în cadrul 
dezbaterilor de la O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Corespondență de la R. Căplescu: 
O problemă importantă aflată în a- 
tenția sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. este cea privind Deceniul Na
țiunilor Unite pentru dreptul femeii. 
Comitetul pentru problemele sociale, 
umanitare și culturale examinează in 
prezent căile și mijloacele de trans
punere in viață a recomandărilor 
Conferinței mondiale a O.N.U. pentru 
condiția femeii, desfășurată anul tre
cut la Copenhaga.

Prezentînd concepția tării noastre 
cu privire la rolul de frunte care 
revine femeilor de pretutindeni, ca 
una din forțele de bază ale lumii 
contemporane. în vederea salvgardă
rii păcii și realizării dezarmării. în 
primul rînd a dezarmării nucleare, a 
edificării unei noi ordini politice^ și 
economice mondiale, delegația română 
a evidențiat sprijinul activ acordat 
de România acțiunilor întreprinse sub 
egida O.N.U. pentru lărgirea cooperă
rii internaționale, avînd ca scop 
participarea tot mai susținută a ma
selor de femei la transpunerea în 
practică a obiectivului nobil de elimi
nare a războiului din viața socie
tății.

în acest sens, a fost expus pe larg 
conținutul Apelului pentru dezarmare 
și pace al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, evidențiindu-se 
chemarea adresată tuturor forțelor 
iubitoare de pace, opiniei publice din 
întreaga lume, tuturor popoarelor de 
a se uni într-o largă mișcare împo
triva extinderii cursei înarmărilor, 
pentru scoaterea în afara legii a ar
melor nucleare.

BEIJING

Sesiunea Comisiei guvernamentale româno-chineze 
de colaborare economică și tehnică

ILE DE PRESA 
e scurt

BEIJING 17 (Agerpres). — La Bei
jing au început marți lucrările ce
lei de-a 3-a sesiuni a Comisiei gu
vernamentale româno-chineze de co
laborare economică și tehnică.

Delegația țării noastre este condu
să de tovarășul Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru ai guvernului, președintele 
părții române in comisie, iar dele
gația chineză de tovarășa Chen 
Muhua, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat, mi
nistrul relațiilor economice cu străi
nătatea, președintele părții chineze in 
comisie.

în cadrul lucrărilor se examinează 
stadiul obiectivelor de colaborare în 
producție decurgînd din înțelegerile 
convenite la nivelul cel măi înalt, 
măsuri de accelerare a finalizării a- 
cestora, noi propuneri privind extin
derea și diversificarea colaborării 
economice și tehnice în domenii de 
interes comun între cele două țări, 
precum și modul de realizare a

ORIENTUL MIJLOCIU
• tntîlnlre la nivel Înalt egipteano-lsraeltană • Consultări 

Înaintea reuniunii arabe la nivel înalt
CAIRO 17 (Agerpres). — Pre

ședintele Egiptului. Hosni Mubarak, 
a avut marți o întrevedere cu pre
ședintele Israelului, Yitzhak Navon, 
care a efectuat o vizită la Cairo. Au 
fost examinate, potrivit agenției 
M.E.N., probleme legate de conti
nuarea negocierilor în vederea so
luționării situației si instaurării pă
cii in Orientul Mijlociu, de evolu
ția relațiilor dintre cele două țări.

TEL AVIV 17 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută cu prilejul unei 
reuniuni a comisiei pentru afacerile 
externe a Knesseth-ului, primul mi
nistru israelian, Menahem Begin, a 
afirmat că Israelul va continua retra
gerea din Sinai, in conformitate cu 
tratatul de pace încheiat cu Egiptul, 
oricare ar fi stadiul negocierilor pri
vind autonomia palestiniană — 
transmit agențiile Associated Press, 
France Presse și M.E.N.

Pe de altă parte. Menahem Begin 
a arătat că Israelul nu va admite 
participarea unor țări din C.E.E. la 
forța multinațională pentru menți
nerea păcii în Sinai atit timp cît sta
tele membre își vor menține hotărl- 
rile privind Orientul Mijlociu, stabi
lite cu prilejul înțîlnirii la nivel 
înalt de la Veneția.

DAMASC

Prima sesiune a Consiliului Poporului
DAMASC 17 (Agerpres). — în ca

pitala siriană s-a deschis prima se
siune ordinară a Consiliului Poporu
lui — parlamentul — in cadrul celei 
de-a treia legislaturi. După depu
nerea jurămîntului constituțional de 
către membrii parlamentului a fost 
ales noul președinte al Consiliului 
Poporului. Mahmoud Al Zou’Bi. 
anunță agenția siriană de presă 
Sana.

Preocupări în Olanda și Belgia pentru 
combaterea efectelor recesiunii

HAGA 17 (Agerpres). — Primul 
ministru al Olandei. Andreas Van 
Agt. a prezentat în parlament un 
program de redresare a economiei 
tării, care este confruntată cu un 
proces de recesiune. După cum re
levă agenția France Presse. progra
mul guvernamental prevede restabi
lirea rentabilității întreprinderilor, 
reducerea deficitului finanțelor sta
tului si crearea a 30 000 de noi locuri 
de muncă în vederea atenuării șo
majului. flagel care afectează 10 la 
sută din totalul populației active a 
tării — a spus primul ministru. în 
prezent. în Olanda sînt înregistrați 
oficial 413 000 de șomeri. Pentru ob
ținerea fondurilor necesare finanță
rii creării de noi locuri de muncă, 
guvernul Va institui „un impozit unic 
si temporar" si va fi contractat un 
împrumut. Totodată, guvernul va a- 
sigura reinvestirea în economia O- 
landeză a beneficiilor ne care com
paniile ..Shell" si „Esso" le obțin din 
exploatarea gazelor naturale.

în sfirșit. guvernul intenționează 
6ă reducă puterea de cumpărare cu 

schimburilor de mărfuri și măsuri 
pentru creșterea lor în continuare.

Conducătorii celor două delegații 
au dat o înaltă apreciere relațiilor 
tradiționale de prietenie și solidari
tate frățească dintre P.C.R. și P.C. 
Chinez, colaborării pe multiple pla
nuri dintre România și China A fost 
exprimată hotârîrea celor două 
partide și state de a acționa pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării 
economice și tehnice, a schimburi
lor comerciale bilaterale, in vederea 
valorificării cît mai eficiente a po
sibilităților pe care le oferă econo
miile celor două țări, contribuind 
astfel la consolidarea și amplificarea 
relațiilor multilaterale dintre po
porul român și poporul chinez, la 
accelerarea edificării socialismului in 
România și China.

In acest context, a fost evidențiat 
rolul important al comisiei pe linia 
identificării de noi căi și mijloace 
care să conducă la creșterea mai ac
centuată și diversificarea schimburi
lor economice, precum și la dezvol
tarea cooperării dintre România și 
China.

DOHA 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, a întreprins luni 
o vizită la Doha, în cadrul unui 
turneu prin mai multe state din zona 
Golfului. El a conferit cu emirul 
Qatarului, șeic Khalifa bin Hamad 
Al-Thani, în legătură cu ultimele evo
luții ale situației din Orientul Mij
lociu, in cursul Întrevederii fiind 
abordate și probleme ce vor fi înscrise 
pe ordinea de zi a reuniunii arabe la 
nivel înalt, care va avea loc în orașul 
marocan Fes.

Marți, Yasser Arafat a avut la 
Aden convorbiri cu oficialitățile din 
R.D.P. Yemen.

RIAD 17 (Agerpres). — Regele 
Khalid al Arabiei Saudite a primit 
un mesaj din partea președintelui 
Siriei, Hafez Al-Assad, în contextul 
consultărilor care au loc în prezent 
pe plan interarab în perspectiva 
viitoarei reuniuni arabe la nivel 
înalt, din Maroc. Mesajul a fost 
transmis cu ocazia primirii Ia su
veranul saudit a vicepremierului și 
ministrului sirian al afacerilor ex
terne, Abdel Halim Khaddam.

în cadrul ședinței a luat cuvîntul 
președintele Siriei. Hafez Al Assad, 
care a. subliniat dorința țării sale 
privind instaurarea unei păci durabile 
in Orientul Mijlociu. Pe plan intern, 
el a reafirmat principalele jaloane 
ale dezvoltării țării in domeniul eco
nomic și cultural, precum și impe
rativul orientării țării spre socialism, 
relevă agenția Sana.

1—4 la sută. în funcție de catego
riile de venituri.

BRUXELLES 17 (Agerpres). — De
ficitul bugetar al Belgiei va fi, în 
1982, de 270 miliarde franci belgieni, 
cu 70 la sută mai mare decît se pre
conizase anterior, a declarat primul 
mipistru demisionar, Mark Eyskens, 
intr-un interviu publicat în ziarul 
„The Daily De Standaard". El și-a 
manifestat Îngrijorarea față de si
tuația economică a țării, pe care a 
apreciat-o drept alarmantă.

Declarațiile ' premierului demisionar 
survin la mai mult de o săptămină 
de la alegerile generale de la 8 no
iembrie, ale căror rezultate au făcut 
și mai dificile negocierile între dife
ritele partide belgiene pentru for
marea unui nou guvern de coaliție. 
Se așteaptă ca, spre sfirșitul săptă- 
mînii, Herman Vanderpoorten, însăr
cinat cu o misiune de explorare a 
p&sibilităților privind formarea unui 
nou guvern de coaliție, să prezinte 
regelui Baudouin raportul asupra 
constatărilor sale.

I—

I VIZITA LA SOFIA. După cum 
informează agenția B.T.A., Robert

I Mugabe, președintele Uniunii Na
ționale Africane Zimbabwe — Fron
tul Patriotic, primul ministru al

I Republicii Zimbabwe, a sosit marți 
intr-o vizită oficială de prietenie 
în Bulgaria, la invitația lui Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al

IP.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria.

. CONVORBIRI CHINO-AMERI-
I CANE. Probleme ale extinderii re-
1 latiilor economice chino-americane 
Iau fost discutate în cadrul unei 

convorbiri desfășurate, marii, la 
Beijing. între Deng Xiaoping, vice
președinte al C.C. al P.C. Chinez, 

Iși Donald Regan, ministrul de fi
nanțe al Statelor Unite. După cum 
relatează agenția China Nouă, cu 

[acest prilej, părțile și-au exprimat 
dorința de a crea condițiile necesa
re dezvoltării continue a cooperării 
economice bilaterale și de a face 

Ica această cooperare să fie reciproc 
avantajoasă.

. OMAGIU LUI GEORGE ENES- 
I CU. Sub patronajul Ministerului 
I Culturii din Luxemburg, formația 

„Musica Nova" a susținut două con- 
I certe in auditoriul Saint Laurent din

Diekirch și in sala de festivități a 
Fundației din Boofferdange. Mar- 

Icind importantul eveniment al vie
ții muzicale românești și interna
ționale — centelvrul nașterii lui 

1 George Enescu - formația „Musica
Nova" a executat piese ale mare
lui compozitor. Concertele s-au 
bucurat de aprecieri elogioase din 

I partea publicului și a criticii mu
zicale luxemburgheze.

I următorul zbor al nave
tei SPAȚIALE „COLUMBIA" va

• avea loc la jumătatea lunii martie, 
Iau declarat oficialitățile N.A.S.A.

Potrivit agenției U.P.I.. in cursul 
celui de-al doilea zbor, care s-a în

CAPRICIILE VREMII
BELGRAD — Căderile de ploi și 

zăpadă înregistrate in ultimele trei 
zile au cauzat, in unele zone ale 
R.S. Serbia, ca și in alte părți ale 
Iugoslaviei, inundații, întreruperi 
ale curentului electric și ale comu
nicațiilor telefonice — relatează a- 
genția Taniug. In regiuni din veci
nătatea Dunării și Savei. viscolul 
puternic a determinat încetarea 
traficului rutier și feroviar. Pentru 
unele localități montane, unde s-au 
produs avalanșe, a fost decretată 
starea de urgență.

Ședința Comisiei C.A.E.R. pentru colaborare 
in domeniul industriei

BELGRAD 17 (Agerpres). — în 
R.S.F. Iugoslavia s-au încheiat lu
crările celei de-a 55-a ședințe a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
colaborare în domeniul industriei de 
petrol si gaze, la care au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. si R.S.F. Iugoslavia. Dele
gația română a fost condusă de 
Gheorghe Vlad. ministru) petrolului.

Comisia a examinat probleme pri
vind lărgirea colaborării în domeniul 
lucrărilor geologice si de prospecta- 
re-explorare pentru titei si gaze, pre
cum si din domeniul elaborării teh
nologiilor si a documentației cores
punzătoare pentru procesele de pre
lucrare superioară a țițeiului.

Evoluția stațiilor automate 
„Venus-13" și „Venus-14"

MOSCOVA 17 (Agerpres). — După 
cum informează agenția T.A.S.S., 
zborul stațiilor automate „Venus-13" 
și „Venus-14“, lansate in Uniunea 
Sovietică la 30 octombrie și, respec
tiv, 4 noiembrie, continuă să se des
fășoare cu succes. In perioada care a 
trecut de la lansare, cu cele două 
stații au fost stabilite 49 de legături 
radio, in cursul cărora au fost măsu- 
rați parametrii traiectoriei pe care 
evoluează „Venus-13“ și „Venus-14“, 
s-a verificat activitatea sistemelor de 
bord șt au fost transmise pe Pătnînt 
o serie de informații științifice și te- 
lemetrice.

In conformitate cu programul sta

cheiat. după cum se știe, înainte de | 
termen din cauza defectării uneia 
din cele trei baterii de la bordul ■ 
navetei, oficialitățile N.A.S.A. ești- I 
mează că vehiculul spațial s-a com- I 
portat bine în perioada critică a 
reintrării în atmosfera terestră. în- I 
tre altele, din cele peste 30 000 plă- | 
cute ale scutului termic s-au defec
tat doar cîteva zeci, fată de cîteva i 
sute la primul zbor. în aprilie a.c. I

CANCELARUL FEDERAL AL 
AUSTRIEI. Bruno Kreisky. a a- I 
nuntat că guvernul său renunță. | 
pină la noi dispoziții, la dotarea a- 
viatiei militare a tării cu avioane I 
de interceotare moderne, transmi- I 
te agenția France Presse. în vara 1 
trecută. Consiliul Național al Apă- . 
rării adoptase o hotărîre de Drin- I 
cioiu privind achiziționarea a 24 | 
de avioane franceze de tip 
„Mirage".

ȘOMAJUL ÎN FRANȚA. Numă
rul persoanelor aflate în căutarea ■ 
unui loc de muncă era. la sfirșitul I 
lunii octombrie, de 2 001 900 — se I 
arată în statistica oficială a Minis
terului Muncii al Franței. Aceasta I 
reprezintă o creștere cu 4.7 la sută j 
în comparație cu luna precedentă 
și cu 26,3 la sută în decurs de un ■ 
an, precizează agenția France I 
Presse. 1

PORTUL BEIRA DIN MOZAM- I 
BIC, al doilea ca mărirtte din țară, | 
a fost redeschis traficului interna
țional. după ce. la 29 octombrie, un I 
comando sud-african a distț-us po- I 
durile care asigurau legăturile ru- ’ 
tiere si feroviare între această ■ 
poartă maritimă si țările învecinate | 
aflate în prima linie a confruntării 1 
cu regimul rasist de la Pretoria. > 
Portul Beira este folosit de Zim- I 
babwe. Zair, Malawi și Zambia în 1 
cadrul legăturilor lor comerciale i 
externe.

ANKARA. — Deteriorarea condi
țiilor meteorologice a continuat și I 
luni in Turcia, afectind și alte rf- | 
gluni și localități din țară. Astfel, 
la Izmir mai multe locuințe au | 
fost inundate, iar altora le-au fost I 
smulse acoperișurile și coșurile de • 
fum din cauza vintului foarte pu- 
temic. Tot la Izmir, mai multe I 
ambarcațiuni surprinse in larg nu I 
au reușit să se intoarcă la țărm din 
cauza viscolului. Au avut de sufe- I 
rit, de asemenea, recoltele de truc- | 
te și legume și au fost avariate 
liniile de curent electric. a

de petrol și gaze
în cursul ședinței au fost înche

iate convenții de colaborare multi
laterală referitoare la perfecționarea 
metodelor de exploatare a țițeiului 
în scopul creșterii factorului de re
cuperare a acestuia din zăcămint. 
precum si la transportul țițeiului si 
gazelor oe conducte magistrale.

Comisia a aprobat planul său de 
lucru oe anii 1982—1983 si a exami
nat alte probleme de colaborare e- 
conomică si tehnico-stiintifică în do
meniul industriei de petrol si gaze, 
în legătură cu care s-au adootat re
comandări si hotărîri corespunză
toare.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de deplină înțelegere Si 
de colaborare tovărășească.

bilit, relevă agenția T..A.S jța 10 șt, 
respectiv, 14 noiembrie ■ o„f,ocedat 
la corectarea traiectlmilbr e ’ zbor. 
Măsurătorile efectuate după opera
țiunea de corectare a traiectoriei au 
de'monstrat că „Venus-13" și „Ve- 
mls-14" continuă să evolueze pe o 
traiectorie apropiată celei stabilite și 
că cele două stații automate vor 
atinge suprafața'planetei Venus la 1 
și, respectiv, 5 martie 19S2.

La 17 noiembrie a.c., „Venus-13" 
și ,.Venus-14“ se aflau la o distanță 
de 6 3 și, respectiv, 4.7 milioane km 
de Terra. Sistemele de bord ale celor 
două stații funcționează normal — re
levă agenția T.A.S.S.

Pe toate meridianele lumii, popoarele se pronunță împotriva cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace

Recent, la BRUXELLES a avut loc o mare demonstrație împotriva cursei înarmărilor nucleare la 
care au participat peste 200 000 de persoane. Manifestația a fost inițiată de peste 100 orga

nizații politice, sindicale, de femei, ecologice etc.

La NEW DELHI, capitala Indiei, a ? 
avut loc o puternică manifestație ț 
(fotografia de sus), în cursul căreia 
s-a cerut interzicerea armelor nu- t 
cleare, a bombei cu neutroni, redu- J 
cerea cheltuielilor pentru înarmare ț 
și transferarea sumelor economisite I 
pentru crearea de noi locuri ’ 

de muncă 1
1 Un arbore al păcii, sădit în parcul 
ț central al orașului de primarul din 
I MANCHESTER, care a inițiat campa- 
J nia pentru proclamarea localităților 
\ britanice drept zone ale păcii, lipsite 
i de arme nucleare (fotografia din 
j dreapta)

Peste 50 000 de persoane au participat la BARCELONA (Spania) la o de
monstrație pentru lichidarea bazelor militare străine și împotriva fabricării 

și amplasării bombei cu neutroni pe teritoriul Europei
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