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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
ieri și-a început lucrările

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL
9

AL OAMENILOR MUNCII

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general ai Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Romania, pre
ședintele Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, au inceput. luni, 
23 noiembrie, la. Sala Palatului Re
publicii, lucrările Plenarei Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii.

Participanții la plenară au întim- 
pinat cu vii aplauze, cu deosebită 
căldură sosirea in sală a secretaru
lui general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in prezidiul ședinței au 
luat loc membrii Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Oamenilor 
Jduncii.

în sală se aflau membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului.

La plenară iau parte, ca invitați, 
cadre din conducerile ministerelor și 
instituțiilor centrale, activiști de 
partid si de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, ziariști.

Lucrările au fost deschise de to
varășul Nicolae Ceaușescu.

La propunerea Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, plenara a adoptat, in unani
mitate. următoarea ordine de zi :

1 — Raportul guvernului în făta 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii cu privire la realizarea Planu
lui național unic de dezvoltare eco- 
nomieo-socială a României pe 
anul 1981.

2 — Raport cu privire la modul de 
realizare in practică a indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, președin
tele Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cuprinse in expunerea Ia 
cel de al II-Jea Congres al consiliilor 
oamenilor muncii, referitoare la creș

terea rolului organelor colective de 
conducere la toate nivelurile și în
tărirea autoconducerii muncitorești.

3 — Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a României pe anul 1932.

4 — Programul privind autocondu- 
cerea și autoaprovizionareu teritori
ală ' pentru asigurarea populației cu 
produse agricole, animale și vegețale 
pe perioada 1982—1985. Programul 
privind aprovizionarea populației pe 
trimestrul IV 1981 și semestrul I 
1982.

5 — Proiectul Legii cu privire la 
organizarea și conducerea unităților 
socialiste de stat, precum și la func
ționarea acestora pe baza autocon
ducerii muncitorești și autogestiunii 
eeonomlco-financiare.

6 — Proiectul Legii privind Con
gresul consiliilor oamenilor muncii. 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii, conferințele consiliilor oa
menilor muncii și consiliile județene 
ale oamenilor muncii din industrie, 
construcții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe. •

Plenara a stabilit ca lucrările să 
se desfășoare atit in ședințe plena
re. cit și pe secțiuni de specialitate.

Raportul guvernului in fața Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii cu privire la realizarea Planului 
național , unic de dezvoltare econo
mico-socială a României pe anul 
1981 a fost prezentat de tovarășul 
Ilie Verdeț. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului.

Raportul cu privire la modul de 
realizare în practică a, indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii. președin
tele Consiliului National al Oa
menilor Muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cuprinse în expunerea la 
cel de al II-lea Congres al consilii
lor oamenilor muncii, referitoare Ia 
creșterea rolului organelor colective

de conducere la toate nivelurile și 
întărirea autoconducerii muncitorești 
a fost prezentat de tovarășul Con
stantin Dăscălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național al Oamenilor 
■Muncii.

La dezbaterile generale asupra pro
blemelor înscrise ne ordinea de zi au 
luat cuvintul tovarășii Cornel Boca. 
președintele adunării generale a oa
menilor muncii, maistru la Uzina de 
aglomerare furnale, din Combinatul 
siderurgic Galați. Alexandru Neagu, 
membru în consiliul oamenilor mun
cii. maistru la întreprinderea „1 Mai“ 
din Ploiești. Constdntih Leonard, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R.. Stmion Săpuna- 
ru, președintele consiliului oameni
lor muncii de la Centrala industrială 
de autoturisme Pitești, Neculai A- 
gachi. președintele consiliului de 
conducere al Ministerului Industriei 
Metalurgic#. Marta Rugină, prim-vi- 
cepreședinte al consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de de-, 
tergentl din Timișoara. Petre Con
stantin, vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii, maistru la între
prinderea minieră Lupeni. județul 
Hunedoara. Marin Niță. maistru prin
cipal la schela de. extracție Cartojani. 
județul Giurgiu.

După-amiază. luarările plenarei 
s-au desfășurat în. următoarele; sec
țiuni de specialitate: mine, geologie: 
energie; metalurgie; construcții de 
mașini, mașini-unelte, electronică si 
electrotehnică: industria chimică; pe
trol! industria ușoară; construcții; 
economia forestieră si materialelor 
de construcții; transporturi și teleco
municații; comerț interior, turism, 
cooperația de consum și cooperația 
meșteșugărească.

în lumina orientărilor si indicații
lor date de tovarășul Nicolae

Ceaușescu. participanții 1a dezbate
rile în plen și pe secțiuni au exami
nat cu deosebită exigență, cu inăltâ 
responsabilitate. în spirit oritic și 
autocritic, rezultatele obținute pe li
nia îndeplinirii planului pe acest 
prim an al cincinalului .în industrie, 
construcții, transporturi si in alte do
menii de activitate. Dind o înaltă a- 
preciere realizărilor dobindite. vorbi
torii au subliniat că acestea nu sint, 
totuși, la nivelul condițiilor create, 
al posibilităților tehnice si umane de 
care dispun unitățile economice in 
care lucrează. Ei au criticat aspru o 
serie de lipsuri manifestate în orga
nizarea sij desfășurarea muncii, care 
au dus ta neîndeplinirea unor indi
catori de plan, propunind soluții si 
măsuri concrete, operative, pentru li
chidarea neintirziată a neajunsuri
lor existente, pentru recuperarea ră- 
minerilor in urmă, pentru situarea 
întregii activități la un nivel calita
tiv superior, pentru soluționarea tu
turor problemelor pe care le ridică 
dezvoltarea economiei .naționale în 
perioada 1981—1985. Totodată, Toarti- 
cibantii la dezbateri au analizat ac
tivitatea organelor de conducere co- 
IsCtf'ă. evidențiind necesitatea îmbu
nătățirii continue a stilului si meto
delor de muncă, astfel incit ele să-și 
exercite, la toate nivelurile, cu cea 
riiai inaltă eficientă însemnatele atri
buții ce le revin. în numele colecti
velor pe care le reprezintă, cei care 
au luat cuvintul s-au angajat ca. 
transpunind neabătut în viată hotă
rârile Congresului ăl XII-lea. indica
țiile si orientările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. să acționeze cu toată fer
mitatea pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a sarcinilor economice 
pe acest an. punind astfel o bază 
trainică îndeplinirii prevederilor de 
plan pe 1982. pe întregul cincinal.

Lucrările Plenarei Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii continuă.

Plenara Consiliului National al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor

Luni a început, ta București, 
Plenara Conciliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare. Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor. La lu
crări iau parte, ca invitați, secretari cu 
problemele agrare ai comitetelor ju
dețene ale P.C.R. și Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., directori 
generali ai direcțiilor județene ale 
agriculturii și industriei alimentare, 
activiști de partid, ai organizațiilor 
de masă și obștești, alte cadre cu 
munci de răspundere din ministere, 
instituții și organe componente ale 
Consiliului Național al Agriculturii.

în unanimitate, participanții au a- 
probat următoarea ordine de zi :

1. Raport privind realizarea planu
lui pe anul 1981 în agricultură, indus
tria alimentară, silvicultură și gospo
dărirea apelor, măsurile tehnico-or- 
ganizatorice și economico-financiare 
pentru îndeplinirea planului de stat 
pe anul 1982.

2. Proiect de lege pentru adoptarea 
Planului de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare pe anul 1982.

3. Program privind autoconducerea

și autoaprovizionarea teritorială pen
tru asigurarea populației' cu produse 
agricole, animale și vegetale, pe pe
rioada 1982—1985. Programul privind 
aprovizionarea populației pe trimes
trul IV/1981 și semestrul 1/1982.

4. Raport cuprinzînd propuneri de 
îmbunătățire a organizării activității 
de mecanizare a lucrărilor agricole.

5. Proiect de Decret privind con
tractările șt achizițiile de animale, 
păsări, produse animale și produse- 
agricole vegetale.

6. Proiect de Decret privind dis
tanțele de plantat la vița de vie.

7. Program privind desecările, dre- 
narea crovurilor, irigațiile și comba
terea eroziunii solului.

8. Norme tehnice obligatorii pentru 
unitățile de producție cu activitate 
legumicolă.

9. Raport cu privire la îmbunătă
țirea activității producerii de semințe 
și material săditor.

10. Propuneri privind normele de 
consum al furajelor și măsuri pentru 
creșterea producției și utilizării ra
ționale a acestora.

11. Măsuri organizatorice.

Tovarășul Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, a prezentat ra
portul înscris la primul punct pe or
dinea de zi.

Pe marginea documentelor supuse 
dezbaterii plenarei au luat cuvintul 
tovarășii : Ion Teșu. ministrul agri
culturii și industriei alimentare. Tu
dor Danacu. președintele cooperati
vei agricole de producție din comu
na Cezi'eni.’ județul Olt. Ion Diaco- 
nu. șef de secție la Stațiunea pentru 
mecanizarea agriculturii din comuna 
Grivița. județul Ialomița, Ion Mușat, 
președintele cooperativei agricole de 
producție din comuna Pecineaga. ju
dețul Constanta. Marian Pufan. di
rector general al Direcției generale a 
agriculturii și industriei alimentare 
a județului Mehedinți. Lidia Dicu. 
șefă de fermă în cooperativa agrico
lă de producție din comuna Vintu de 
Jos. județul Alba. Alexandra Gheor- 
ghe. tehnician veterinar la între
prinderea agricolă de stat Crevedia,

județul Dîmbovița. Alexandru Zu- 
dor, președintele cooperativei agri
cole de. producție din satul Jeledinți, 
comuna Mărtinești, județul Hune
doara.

în cursul după-amiezii, lucrările 
s-au desfășurat în cadrul a sase sec
țiuni de specialitate : Secțiunea pen
tru producția si valorificarea cerea
lelor si plantelor tehnice : Secțiunea 
pentru creșterea efectivelor de ani
male si păsări, a producției de car
ne. lapte, lină și ouă : Secțiunea 
pentru fondul funciar, execuția si 
exploatarea lucrărilor de irigații, de
secări. a celorlalte lucrări hidroame- 
liorative, gospodărirea apelor si silvi
cultură ; Secțiunea pentru producția, 
valorificarea și industrializarea legu
melor. fructelor și strugurilor ; Sec
țiunea pentru industrie alimentară : 
Secțiunea producătorilor agricoli din 
localitățile neeooperativizate.

în cuvintul lor, vorbitorii au anali
zat în plen și în cadrul dezbaterilor 
din secțiuni. într-un spirit de depli
nă responsabilitate. îndeplinirea pla-
(Continnare in pag. a III-a)
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Delegația Adunării Populare Supreme
a Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Roman, președintele Republicii So
cialiste Romania, a primit, luni, de
legația Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare Democrate Co
reene. condusă de. tovarășul Hwang 
Jang Yop. secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președin- — 
tele Comitetului Permanent al Adu
nării. care a efectuat o vizită in: țara 
noastră.

Din delegație au făcut parte Cp 
Iun Suk, deputată, O Man Săk, di
rector in M.A.E.

La primire au participat tovarășii 
Nicolae Giosan, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv ar C.C. 
al P.C.R., președintele Marii Adu
nări Naționale, Virgil Teodorescit, 
vicepreședinte al M.A.N.,. Constantin 
Chiriță, deputat. *

A fost de față Sin In Ha, ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București.

Șeful delegației coreene a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut și cele mai cordiale 
urări din partea tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, și a tovară*  
șuiul Kim Giăng II. membru al Pre
zidiului Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.C., iar poporului român 
prieten noi și însemnate succese ne 
calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Totodată, el 
a exprimat gratitudinea sa și a 
membrilor delegației pentru primirea 
acordată, pentru invitația de a vi
zita România, pentru posibilitatea de 
a cunoaște realizările poporului ro
mân in construcția socialistă.

TovafSșuT Nicolae Ceaușescu â ■“ 
mulțumit pentru sentimentele expri
mate si a adresat, la rindul său, to
varășului Kim Ir Sen si tovarășului

Kim Giăng II salutul său călduros și 
cele mai bune urări, iar poporului 
prieten coreean noi și tot mai mari 
succese in edificarea socialismului, in 
înfăptuirea idealurilor de reunificare. 
pașnică a patriei sale.

în cursul convorbirii au fost evo
cate cu satisfacție relațiile de strinsă 
prietenie. și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român si Partidul 
Muncii din Coreea, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, sub- 
liniindu-se faptul că aceste relații — 
întemeiate pe încredere, stimă, res
pect reciproc, egalitate si întrajuto
rare — au cunoscut o permanentă 
dezvoltare. în concordantă cu orien
tările-și înțelegerile stabilite cu pri
lejul intilnirilor si convorbirilor ro- 
mâno-coreene la nivel înalt. De am
bele părți a fost exprimată dorința 
de a acționa pentru amplificarea și 
aprofundarea conlucrării fructuoase 
dintre tarile noastre pe plan politic, 
economic, tehnico-stiintific. cultural 
și in alte sfere de activitate, în fo
losul partidelor, statelor si popoare
lor noastre, al cauzei generale a so
cialismului și păcii in lume. în a- 
cest context a fost relevat rolul par
lamentelor ih mai buna cunoaștere 
reciprocă. în promovarea prieteniei 
și colaborării pe multiple . planuri 
dintre țările noastre.

Șeful delegației coreene a expri
mat sincere mulțumiri partidului, gu
vernului, ponorului român, personal ' 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru sprijinul consecvent acordat po
porului coreean in înfăptuirea idea
lurilor sale de reunificare pașnică a 
patriei. .

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
reafirmat și cu acest , țirilej. solidarita
tea si snriiinul activ al partidului, 
guvernului si poporului român fată 
de aspirațiile legitime-ale ponorului

coreean de reunificare pașnică, in
dependentă si democratică a. patriei 
sale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale ac
tuale, exprimindu-se preocuparea 
fată de încordarea existentă în lume 
ca urmare a acumulării unor oro-, 
bleme complexe nesolutionate incă. 
a perpetuării unor situații conflic- 
tuale. a manifestării politicii impe
rialiste si colonialiste de forță si 
dictat, a intensificării cursei înar
mărilor. A fost evidențiată necesi
tatea intensificării luptei popoarelor 
pentru reluarea si continuarea poli
ticii de destindere, pace si respect 
al independentei naționale, pentru 
solutionarea ne cale pașnică, prin 
tratative, a stărilor de încordare și 
conflict din diferite zone ale globu
lui. pentru încetarea cursei înarmă
rilor. pentru trecerea la măsuri fer
me de dezarmare si. in primul rind. 
de dezarmare nucleară, pentru sto
parea amplasării de noi rachete în 
Europa si retragerea celor existen
te. pentru oprirea fabricării bombei 
cu neutroni, pentru crearea unui cli
mat de securitate, colaborare si în
țelegere în Europa si in Întreaga 
lume. S-a relevat, totodată. însem
nătatea lichidării subdezvoltării si e- 
dificării unei noi ordini economice 
internaționale, menită să asigure o 
conlucrare echitabilă între toate sta
tele. precum si posibilități de dez
voltare mai accelerată a tuturor ță
rilor si în special a celor rămase in 
urmă.

S-a arătat că parlamentele și 
parlamentarii trebuie să aducă o 
contribuție sporită la’ rezolvarea pro
blemelor care confruntă omenirea, in 
interesul popoarelor, al păcii, inte- 
l-enterif . rt -colaborării in întreaga 
lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
.atmosferă caldă. ,tovărășească.

Ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni, 23 noiem

brie, pe Josef Simon, care si-a pre
zentat scrisorile de acreditare in ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Socialiste 
Cehoslovace in țara noastră. (Conti
nuare in pagina a V-a).
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Hotă firea fermă a întregului popor român: 
a nu precupeți nici un efort pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru înlăturarea primejdiei 

nucleare în Europa și in lume!
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Vocația păcii,
„Avem nevoie de pace, de 

pace și iarăși de pace" — 
spunea președintele Româ
niei socialiste in cuvîntarea 
rostită,, nu de mult, la 
marea adunare populară 
de la Satu Mare. Și-ntr-a- 
devăr : avem nevoie de 
pace cum avem nevoie de 
aer. Și-ntr-adevăr : trebuie 
să procedăm în așâ fel în 
ceea ce privește dezvolta
rea solidarității Și colaboră
rii, a bunei Înțelegeri cu 
toate țările și popoarele 
lumii, incit pacea să devi-' 
nă intangibilă, iar primej
dia unui război nimicitor 
definitiv înlăturată.

România socialistă și-a 
făcut un țel din. a acționa 
hotărit pentru stoparea, 
fără intîrziere. a cursei 
înarmărilor, cursa prolife
rării armelor nucleare, asi- 

, gurarea, împreună cu toate 
națiunile lumii, a păcii 
mult dorite, a suveranită
ții și dreptului fiecărui 
popor, mare sau mic. -de 
a-și făuri un viitor liber și 
demn, precum și pentru in
staurarea unei noi ordini 
economice puse in slujba 
păcii și a progresului.

„Constructorii" ruinei, și 
pină la urmă ai nimicirii 
planetei noastre, au deve
nit, de mai multă vreme, 
extrem de harnici și mai 
ales extrem de generoși in 

^ceea ce privește cheltuieli-

Ie pentru sporirea uriașe
lor arsenale de arme ato
mice și de alte tipuri, pe 
spinarea propriilor popoa
re, a țărilor sărace și in 
curs de dezvoltare, chel
tuieli care ating cifre as
tronomice. peste 500 mili
arde dolari, transformind 
in instrumente provocatoa
re de distrugere tot ce a 
născocit mai de preț geniul

vocația » •
rațiunii

nistre, de oribile, de 
zitoare. ’ Dar dintre 
bomba cu neutroni care ni 
se oferă cu un 'suria bine
voitor, in 
tru soarta 
țe citi.de 
se pare 
cea mai 
ipocrită. Cei care recoman
dă această distrugere in 
masă a omenirii au impre-

îngro- 
toate.

care „grija pen- 
planetei” se poa
la distanță, mi 
cea mai oribilă, 
sofisticată, mai

Virgil TEODORESCU

omenesc în domeniul știin
ței și tehnicii, îngrămădind 
necontenit arme peste 
arme, care ar putea prefa
ce de nu știu cite ori in
tr-un dezolant pustiu glo
bul pămintesc, dimitiuînd. 
în aberanta lor preocupare, 
dreptul la viață, dreptul la 
muncă, la libertate și in
dependență.

Această oarbă pornire a 
cursei înarmărilor duce, 
unde ? Și care-ar putea fi- 
sfîrșitul unui război total ? 
Dispariția vieții. Nicidecum 
dominația lumii, pentru că 
n-ar mai fi nimic de domi
nat și nici n-ar mai avea 
cine să domine, căci în ca
tastrofa generală a morții 
ar pieri cu toții. Armele de 
distrugere sint la fel de si

demn de o importanță 
tală in lupta pe care . 
porul român o duce, in mod 
consecvent. împotriva in
tensificării cursei inarmă- 
rilor. pentru dezarmarea 
generală, și în primul rina 
pentru dezarmarea nuclea
ră. pentru securitate, cola
borare și pace in lume. 
Această inițiativă a pre
ședintelui țării, pătrunsă 
de un vibrant umanism și 
de un lucid optimism isto
ric, se bucură de up foarte 
larg ecou in rindurile po
porului nostru și in întrea
ga lume ; ea continuă să 
ne mobilizeze, să ne che
me. să ne însuflețească in 
lupta pentru pacificarea 
lumii.

România socialistă 
președintele ei nu se află, 
la prima inițiativă de acest 
fel. Prin cuvintul cel mai 
autorizat, cel mai compe
tent. cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, țara 
noastră a făcut, in diverse 
organisme internaționale, 
numeroase «propuneri con
crete, a militat și militea
ză, fără încetare, pentru

vi- 
po-

sia, pesemne, că păstrează 
o mare doză de politețe, 
pentru că recomandă o 
„moarte curată" pură, o 
moarte care dacă nimicește 
fără armă viața, păstrează 
neatinsă, materia inanima
tă, bunurile materiale, așa 
incit, ca într-un poem de 
Maiakovski, totul poate fi 
ambalat. împachetat și 
transportat. Transportat 
unde ? Și spre folosul cui?

„Avem nevoie de pace, 
de pace, și iarăși de pace!"

Iată de ce Apelul pentru . stoparea cursei aberante a 
dezarmare și pace al Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste, apel elaborat 
la înalta inițiativă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
constituie, fără îndoială, o 
necesitate absolută, un în-

Și

înarmărilor, pentru trece
rea la dezarmarea genera
lă, pentru reluarea tratati
velor in vederea destinde
rii, pentru instaurarea unui
(Continuare îi^ pag. a V-a) ,
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în aceeași vibrantă atmosferă de unanimă adeziune la inițiativa de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în județele țării au loc în continuare mitinguri și adunări publice de masă

HOTĂRIREA FERMĂ 71 ÎNTREGULUI POPOR ROMÂN: A NU PRECUPEȚI 
NICI UN EFORT PENTRU ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR, 

PENTRU ÎNLĂTURAREA PRIMEJDIEI NUCLEARE ÎN EUROPA Șl ÎN LUME!
ALBA

Corespondentul „Scînteii". Ște
fan Dinică, transmite :

- Arterele principale ale muni
cipiului Alba Iulia au trăit at
mosfera vibrantă a impresio
nantului marș al păcii, la care 
au participat oameni ai muncii 
de diverse virate ș'i profesii din 
această bimilenară așezare, din 
celelalte localități ale' județului 

‘Aibă. Coloanele s-au îndreptat
• spre Platoul romanilor, locul de 
desfășurare a marii, adunări pu
blice. la care și-au dat intilnire

- peste 25 000 de cetățeni. Se aflau 
aici muncitori, tehnicieni și in
gineri de pe platforma indus
trială nord-vest, unde, in ulti- 

-mele două decenii s-au înălțat
întreprinderile de produse re
fractare, de utilaje, mecanică ; 
din ramura industriei ușoare și 
alimentare, care cuprinde intre-

• prinderea de covoare, de indus- 
■ triaiizare a laptelui, fabrica de

piine și alte unități de profil."

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Hurbean, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Alba al P.C.R. Au luat 
apoi cuvintul reprezentanți ai 
oamenilor muncii de diferite 
naționalități din întreprinderile 
județului, din cooperativele a- 
gricole și instituții, care și-au 
afirmat adeziunea față de noua 
inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față de" în- 
fiăcăratul Apel al F.D.U.S.. 
sprijinul deplin pentru politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, consacrate în
floririi patriei socialiste și cau
zei păcii și colaborării intre po
poare.

Participanții la adunare au 
adoptat o moțiune adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune :

dimbovițene. iși , exprimă, mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, din adincui inimilor și conștiinței recu
noștința fierbinte și imensa prețuire față de activitatea pe 
care o desfășurați pentru crearea unui climat de pace, co
laborare și înțelegere intre toate popoarele lumii, față de 
propunerile și inițiativele dumneavoastră consacrate păcii si 
cooperării. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Dîmbovița, 
împreună cu intregul nostru popor, vor acționa cu toată capa
citatea de muncă și luptă .in vederea traducerii in viață a 
hotăririlor Congresului al XII-lea al partidului, a orientărilor 
și indicațiilor date de dumneavoastră, aducindu-și o contribu
ție sporită Ia înfăptuirea politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, prin care poporul României socialiste 
face cunoscute intregii lumi voința sa fermă de pace, atașa
mentul său profund la cauza intregii omeniri de a asigura 
tuturor popoarelor dreptul Ia viață, la liniștea și securitatea 
zilei de miine".

folosite în scopul dezvoltării popoarelor ; să fie convocată o 
conferință consacrată dezarmării și încrederii in Europa și in 
intreaga lume ! în numele tuturor locuitorilor județului Gorj 
încredințăm conducerea partidului și statului, pe dumnea-» 
voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exem
plară a politicii noastre interne și externe, pentru continua 
înflorire a României socialiste ,

MARAMUREȘ

GORJ
Corespondentul „Scînteii". Du

mitru Prună, transmite :
Piața Victoriei din municipiul 

Tirgu Jiu. orele după-amiezii.

tru stăvilirea cursei periculoase 
a înarmărilor, pentru dezarmare 
și pace. La acest .mare miting 
a! păcii, platoul pieței centrale

Corespondentul „Scînteii". 
Gheorghe Susa. transmite :

Cetate a mineritului și meta
lurgiei neferoase, cu vechi tradi
ții in mișcarea muncitorească și 
revoluționară, municipiul Baia 
Mare a găzduit o amplă adunare 
populară la care au participat 
peste 60 000 de oameni ai mun
cii, tineri și virstnici. dornici să 
facă cunoscută clocotitoarea do
rință de pace și înțelegere intre 
popoare a tuturor maramureșe
nilor — români, maghiari, ucrai-

lui, unde cu numai citeva zile 
in urmă au răsunat uratele cu 
care maramureșenii l-au primit 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in vizita cu care a onorat din 
nou acest colt .nordic de țară 
românească, adunarea populară 
a fost deschisă de primul se
cretar al Comitetului județean 
de partid, tovarășul Gheorghe 
Pop. in timp ce spre cer se 
inăltau în chip 6imbolic stoluri 
de norumbei.

Nobila și vibranta inițiativă

SĂLAJ
Corespondentul „Scînteii", Ioan 

JMureșan, transmite :
Peste 5 000 de oameni ai 

muncii, români și maghiari, 
veniți din toate localitățile 
județului, au participat la 
adunarea populară pentru pace, 
desfășurată in Sala sporturilor 
din municipiul Zalău. Alăturin- 
du-și glasul tărij, partici- 
panții scandează minute in șir 
„Ceaușescu — pace !“; ..NU răz
boiului !“ ; „Ne mîndrim cu tot ce 
face / Ceaușescu pentru pace!" ; 
„Vrem pace pe Pămint !“.

In deschiderea adunării a 
luat cuvintul tovarășa Letiția 
Ionaș. prim-secretar al Comi
tetului județean de partid Sălaj. 
Vorbitorii care au luat în conti
nuare cuvintul au exprimat, in 
numele colectivelor din care fao 
parte, al intregii populată din

județ, adeziunea fierbinte la 
noua inițiativă de pace a tova
rășului Nicolae. Ceaușescu. voin
ța de a acționa neabătut, in spi
ritul Apelului Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, pen
tru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce te revin din Pro
gramul partidului in vederea 
dezvoltării in continuare a ju
dețului, a înfloririi patriei, de 
a-și aduce contribuția, alături 
de intregul popor, la lupta îm
potriva agravării situației inter
naționale, pentru continuarea 
politicii de destindere și pace, 
pentru înfăptuirea dezarmării.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire, participanții au a- 
doptat o moțiune adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care separată :

„Expresie a concepției dumneavoastră umaniste privind 
relațiile dintre state. Apelul pentru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste reflectă răspun
derea nețărmurită față de dezvoltarea liberă, nestingherită, 
independentă a tuturor popoarelor, atestă incă o dată con
tribuția remarcabilă a României la lupta forțelor înaintate. 
progresiste de pretutindeni pentru salvgardarea intereselor 
fundamentale ale omenirii. Spunind un NU hotărit inarmă- 
rilor. armelor nucleare, bombelor cu neutroni și oricăror arme 
de distrugere in masă, ne reafirmăm și cu acest prilej ata
șamentul ferm si unanim fată de politica internă si externă 
a partidului și statului nostru, pronunțindu-ne pentru oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la măsuri concrete și efective 
de dezarmare, pentru scoaterea în afara legii a armelor nu
cleare. pentru eliminarea forței din relațiile internaționale, 
pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state 
pe calda tratativelor. Ne exprimăm convingerea că. in pofida 
situației internaționale complexe, a primejdiilor care ame
nință viața și munca pașnică a oamenilor, stă in puterea na
țiunilor lumii să bareze declanșarea unei conflagrații nimi
citoare. să asigure dreptul tuturor locuitorilor Terrei la exis
tentă liberă și demnă".

BACĂU

„Expresie a vocației de pace a poporului român, a voinței 
sale nestrămutate de a trăi intr-o lume a păcii și securității, 
la adăpost de orice amestec sau agresiune din afară, noua 
dumneavoastră inițiativă de pace izvorăște, in același timp, 
din grija pe care o manifestați față de. progresul și fericirea 
intregii omeniri. In numele a tot ce am înfăptuit și înfăptuim 
in patria noastră, in numele viitorului nostru fericit, in nu
mele vieții, aiăturindu-și glasurile și vrerea hotăririi între
gului popor, oamenii muncii din județul Sălaj spun un NU 
hotărit rachetelor nucleare, un NU hotărit bombei cu neu
troni. se pronunță pentru oprirea cursei inarniărilor și scoa
terea in afara legii a tuturor armelor de distrugere in masă, 
pentru instaurarea unui climat de încredere și colaborare 
intre toate popoarele lumii, cu convingerea fermă că numai 
in acest mod poate fi salvată omenirea de la pericolul unei 
îngrozitoare distrugeri. Animați de minunatul dumneavoastră 
exemplu, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
manifestiridu-ne adeziunea deplină la Apelul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, acum, cind norii grei ai răz
boiului amenință liniștea popoarelor, ne exprimăm Iczămin- 
tul solemn de a acționa cu toată energia și intr-o deplină 
unitate, umăr la umăr cu toți fiii patriei, pentru apărarea 
păcii — cauză scumpă a tuturor popoarelor lumii. Alături 
de toate forțele progresiste de pretutindeni vom milita cu 
toată fermitatea pentru edificarea unei lumi mai bune si mai 
drepte pe planeta noastră, in care popoarele să-și poată făuri 
destinele, pr.opria lor istorie, sub on cer senin, la adăpost de 
amenințarea armelor și războaielor".

Corespondentul ..Scînteii", 
Gheorghe Baltă,' transmite :

Reuniți intr-un impresionant 
șuvoi, pe arterele principale ale 
orașului Bacău, mii de locuitori 
ai județului — muncitori, țărani 

(cooperatori, intelectuali, bărbați 
(Și femei, tineri și viratnlci — 
au. demonstrat pentru pace, 
pentru viață, împotriva războiu
lui. Prin lozincile scandate. 
„Ceaușescu și poporul — pace 
lumii, viitorul !“, „Ceaușescu in 
tot ce face dste omul pentru 
pace 1", „Vom munci și vom 
lupta, pacea o vom apăra!", 
..De'.armare — pace !“. ei au dat 
expresie adeziunii entuziaste a 
tuturor celor ce trăiesc și mun
cesc pe meleagurile cuprinse 

■ intre Bistrița, Șiret și Trotuș la 
'strălucita inițiativă de pace a 
secretarului general al partidu

lui, lă ideile mobilizatoare ale 
Apelului pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Peste 3 000 demonstranți au 
participat apoi la insuflețitorul 
miting din sala sporturilor, des
chis de tovarășa Alexandrina 
Găinușe, prim-secretar al Comi
tetului județean Bacău al P.C.R.

Toți cei care au luat cuvin
tul au dat expresie fermei 
angajări să lupte pentru pro
gresul țării, pentru apărarea 
păcii.

în unanimitate de ginduri, ex
primate prin puternice aplauze 
și urale, participanții 1a miting 
au adoptat o moțiune adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in care se 
spune :

TIMIȘ9

„Alăturindu-ne glasului și voinței întregului nostru popor, 
noi. participanții la mitingul oamenilor muncii din județul Ba
cău, ne exprimăm in numele celor peste 700 000 de locuitori 
ai acestor străbune meleaguri cabla si adinca recunoștință 
fată de dumneavoastră, mult . iubite și stimate tovarășe 
Sicolae Ceaușescu, pentru noua și strălucita inițiativă de pace, 
concretizată iu Apelul Frontului Democrației și Unității So
cialiste, pentru toi ce ați întreprins și întreprindeți in vederea 
salvgardării păcii,- feririi omenirii de ororile unui război 
nuclear.

Ca participanți la vasta operă de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și inaintare a României spre 
comunism, ca cetățeni și părinți, considerăm de datoria și 
responsabilitatea noastră față de tot ce am construit și în
făptuit. față de viața și viitorul copiilor noștri, să spunem un 
NU răspicat războiului, un DA hotărit păcii. Ne ridicăm cu 
toată energia împotriva continuării cursei înarmărilor și nn 
pronunțăm ferm pentru oprirea amplasărilor in Europa de noi" 
rachete, pentru înlăturarea celor existente, pentru renunțarea 
la bomba cu neutroni.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ca nu vom precupeți nici un efort pentru a ne si
tua eu toată ființa noastră alături de milioanele de oameni 
ai muncii, participanți la mișcarea pentru pace, pentru crea
rea unui climat tără arme și fără războaie, pentru a trăi in 
libertate și demnitate. în numele tuturor oamenilor muncii din 
județul Bacău, ne angajăm să facem tot ce depinde de noi 
pentru inflorirea continuă a patriei, să ne aducem întreaga 
contribuție la înfăptuirea năzuințelor de pace și progres ale 
întregii umanități".
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Imagini de la impunătoarele mitinguri pentru pace de la Bistrița, Brașov, Sibiu
Foto : A. Balia, P. Popovici și Fred Nuss

DÎMBOVIȚA«
Corespondentul „Scînteii", 

Gheorgne Manea, transmite :
Municipiul Tirgovișfe a cu

noscut vineri 0 puternică insufle- 
țire. Spre Piața Republicii din 
centrul vechii șl glorioasei cetăți 
de scaun devenită in anii socia
lismului o puternică cetate a oțe
lului și .construcțiilor de mașini 
s-au îndreptat in imense șiruri 
com pacte, peste 30 000 de cetățeni 
di 1 orașele și comunele județu
lui Dîmbovița pentru a-și expri
ma. in cadrul unui impresionant 
miting pentru pace șl dezarmare, 
ade iunea înflăcărată la noua 
inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. la Apelul 
F.D.U.S. Printre ' participanți. se 
aflau oțelaiii mineri, construc
tori de utilaj petrolier, de strun
guri și frigidere, cimentiști și 
textiliști. intelectuali și elevi din 
TirgoViște. Găești. Moreni. Pu
cioasa. f'ieni și Tltu, precum, și

numeroși lucrători din agricultu
ră. Manifestanții purtau drapele 
roșii și tricolore, portretul iova? 
rășului Nicolae Ceaușescu și 
pancarte pe care se putea citi : 
„Vrem pace pe pămint !“, 
„NU — bombei cu neutroni 
„Ceaușescu — pace

Mitingul oamenilor muncii 
din județul Dîmbovița a fost 
deschis de tovarășul Florta 
Ristache. prim-secretar al Comi
tetului județean de partid. Au 
urmat apoi ia cuvint numeroși 
participanți care s-au pronunțat, 
cu hotărlre împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare și 
pace.

In încheiere, participanții Ia 
miting au aprobat, intr-o entu
ziastă unanimitate, o moțiune 
adresată C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in care 
se spune :

Străbâtînd în coloane arterele 
moderne ale intineritei reședin
țe de județ, s-au adunat aici, 
sub imboldul aceluiași gind. 
peste 20 000 de oameni ai muncii 
gorjeni — mineri din vetrele de 
cărbune ale Motrului și Rovina- 
rilor, energeticieni de la Rogo- 
jelu și Turceni, petroliști de la 
Țieleni și Tg. Cărbunești. fores
tieri. cimentiști, constructori de 
mașini și de locuințe din pu
ternicele platforme industriale 
ale municipiului — și, alături de 
ei, mii de copii, pentru a da ex
presie voinței nestrămutate de 
pace, hotăririi de a susține cu 
întreaga ființă acțiunea revolu
ționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a intregii țări, pen-

a devenit pe drept cuvint inima 
vitala a județului, al. cărei puls 
exprimă voința de luptă pentru 
dreptul la viață, la pace.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Nicolae Gavrilescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Gorj al P.C.R. Au luat 
apoi cuvintul reprezentanți ai 
diferitelor categorii de oameni 
ai muncii, care s-au pronunțat 
hotărit împotriva cursei. înar
mărilor. pentru dezarmare și 
pace.

într-o atmosferă de vibrant 
patriotism, a fost adoptat textul 
tnoțiunii adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
in care, printre altele, se arată:

nieni și de alte naționalități. 
Coloanele de manifestanți — 
mineri de la Săsar și Herja. 
metalurgiști și constructori de 
.mașini de pe platforma estică a 
urbei, textiliste și ceramiste de 
pe cea mai tînâră platformă in
dustrială băimăreană, construc
tori de pe șantiere, studenți și 
elevi — ce au străbătut așezarea 
de sub Dealul Florilor intr-un 
viguros marș al păcii și-au ex
primat prin calde cuvinte ade
ziunea nețărmurită la noua ini
țiativă de pace a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

în piața centrala a munieipiu-

de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost susținută la 
tribuna adunării populare și. de 
numeroși vorbitori, care, expri- 
mind profunda îngrijorare față 
de proporțiile cursei înarmărilor, 
au dat glas voinței ferme de a 
acționa cu toată vigoarea in ve
derea impijnerii păcii, a reali
zării dezarmării.

Această voință și-a găsit ex
presie in moțiunea adoptată de 
zecile de mii de participanți. in- 
tr-o atmosferă de entuziasm șl 
puternică însuflețire, adresată 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu :

. Noua și strălucita inițiativă de pace, plină de umanism, 
exprimă incă o dată cu putere principialitatea și consecvența 
i ti care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. luptător neobosit pentru libertate și pro
gres, militați pentru reducerea cheltuielilor militare, pentru 
rezolvarea pe cale pașnică a tuturor problemelor cu care se 
confruntă omenirea. Purtind pregnant pecetea gindirii dum
neavoastră clarvăzătoare, a înaltului spirit de răspundere" șl 
grijii deosebite pentru viață șl liniștea omenirii, pentru des
tinele civilizației umane. Apelul pentru dezarmare și pace al 
F.D.U.S. intrunește deplina aprobare și entuziasta adeziune a 
tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe aceste plaiuri străvechi 
asemenea întregului nostru popor, și se bucură de o puternică 
rezonanta internațională. Cei peste 25 000 de oameni ai muncii 
— muncitori, țărani, intelectuali, bărbați și femei, tineri și 
virstnici — participanți la marșul și mitingul pentru dezarma
te și pace, in numele tuturor locuitorilor de pe. meleagurile < ... ,.Z_______________ :________

„Cu sentimente de nețărmurită dragoste, de profundă re
cunoștință, stimă și prețuire, vă adresăm cele mai vii mul
țumiri, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
nobila și neobosita dumneavoastră activitate revoluționară 
consacrată bunăstării și fericirii poporului român, pentru mo
dul in care militați, eu cea mai inaltă principialitate și abne
gație comunistă, cu totală dăruire, in vederea apărării drep
tului fundamental al tuturor popoarelor, dreptul la viață, la 
libertate și independentă, pentru instaurarea pe continentul 
european, pe intreaga planetă a unui climat de securitate și 
pace trainică. în anii de viață nouă. îndeosebi in ultimii 16 ani. 
Gorjul a Înregistrat, datorită politicii înțelepte a partidului 
și grijii dumneavoastră statornice', datorită păcii, liniștii și 
încrederii de care ne-am bucurat, ample prefaceri economi- 
co-sociale și spirituale, căpătind o personalitate distinctă in 
peisajul înfloritor ai patriei. Vrem să păstrăm și să dezvol
tăm ceea ce am dobindit cu forța brațelor și a minților noas
tre. vrem să urcăm noi trepte pe calea progresului și civili
zației socialiste, să asigurăm o nouă calitate muncii și vieții 
noastre, așa cum este înscris în mărețul Program al parti
dului. De aceea, ne alăturăm cu abnegație cuvintului dum
neavoastră insuflețitor de pace, glasului energic al lntregu- 
Ini popor, al opiniei publice mondiale ți cerem cu botărire : 
să se oprească cursa înarmărilor, să se treacă la măsuri con
crete de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară : 
să inceteze fabricarea si stocarea bombei cu neutroni ; să nu 
mai fie amplasate noi rachete în Europa și să fie retrase 
cele existente ; să se reducă cheltuielile militare, pentru a fi

„Ne exprimăm, se arată în moțiune, hotărirea neclintită de 
a milita cu toată energia pentru dezarmare și pace, jmpotriva 
producerii și amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune 
și pentru înlăturarea celor existente, împotriva bombei cu 
neutroni, pentru convocarea unei conferințe' consacrate de
zarmării, încrederii in Europa și in întreaga lume.

Alăturindu-ne simțirea și glasul celor ale întregului nostru 
popor, noi. maramureșenii, nc exprimăm calda și adinca noas
tră recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru această nouă și 
aleasă inițiativă de pace, pentru tot ce ați întreprins și între
prindeți în vederea salvgardării păcii, pentru ca omenirea să 
nu cunoască ororile unui război nuclear.

Ca participanți direcți la vasta operă de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, ca cetățeni simțim 
plenar răspunderea ce o avem pentru destinul iubitei noastre 
Românii, considerăm drept o datorie «le conștiință și res
ponsabilitate fată de tot ce am construit și construim, față 
de viața și viitorul copiilor noștri, să spunem un NU răspicat 
bombelor nucleare și cu neutroni, amplasării în Europa de 
rachete mesagere ale morții și distrugerii. Susținem din toată 
ființa Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste și 
vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar gene
rai, că ne vom uni forțele cu ale întregului nostru popor și 
nu vom precupeți nici un efort pentru a răspunde vibrante
lor îndemnuri ale Apelului, militind cu toată energia pentru 
pace, încredere și colaborare intre toate națiunile. Vă vom 
urma cu tot devotamentul, consacrindu-ne intreaga noastră 
capacitate de muncă și Creație realizării exemplare a sar
cinilor ce ne revin din istoricele ho țâri ri ale Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Român".

Corespondentul „Scînteii", Ce
zar Ioana, transmite :

La ora amiezii, arterele care 
converg spre Piața Operei, situa
tă in centrul Timișoarei, au cu
noscut freamătul coloanelor ne- 
sfirșite <le oameni ai muncii din 
municipiu și din întregul județ 
Timiș, veniți să-și manifeste. în 
cadrul unui impresionant marș 
al păcii și al unei însuflețite a- 
dunări publice, la unison cu în
treaga iară, adeziunea deplină 
la noua inițiativă do pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu. a 
României socialiste.

/Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Petre Dănică, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R. Cei 15 vor
bitori, in numele colectivelor

pe care te reprezintă, al tu
turor locuitorilor orașului — ro
mâni, germani, maghiari, sirbi 
și de alte naționalități — au 
aprobat cu căldură Apelul 
F.D.U.S., apreciindu-l ca o nouă 
mărturie a înaltului spirit de 
răspundere al președintelui 
României față de destinele po
porului nostru și ale intregii 
omeniri, și-au afirmat hotărirea 
neclintită de a acționa. împreună 
cu intregul popor, cu toate po
poarele. pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare, 
securitate și colaborare in Eu
ropa și in lume.

Adunarea a adoptat cu entu
ziasm o moțiune adresată C.C. 
al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune :

„Exprimind sentimentele de care sînt animați toți oamenii 
muncii timișeni — români, germani, maghiari, sirbi și de alte 
naționalități — bărbați și femei, tineri și virstnici, munci
tori, țărani, intelectuali, elevi și studenți — noi, cei aproape 
100 000 de participanți la marșul păcii și la marea adunare 

* publică de la Timișoara, organizată și desfășurată in spiritul 
Apelului de dezarmare și pace al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, ne reafirmăm cu botărire intreaga ade
ziune la noua și strălucita inițiativă de pace, al cărei pro
motor sinteți dumneavoastră, conducătorul iubit și stimat al 
poporului român, proeminentă personalitate a contempora
neității, luptător neobosit pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, pentru dezarmare, destindere și pace. Pentru binele 
și fericirea noastră, a copiilor și urmașilor noștri, pentru 
liniștea popoarelor din Europa și din intreaga lume, cerem 
cu insistență ca. pe baza tratativelor, să se ajungă la înțe
legerile necesare privind neamplasarea de noi rachete nu
cleare și retragerea celor existente, in vederea creșterii secu
rității europene și mondiale.

Strins uniți in jurul dumneavoastră, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. oamenii muncii timișeni vă în
credințează că vor acționa cu toată fermitatea pentru înde
plinirea sarcinilor ce ie revin, aducindu-și astfel contribuția 
la înflorirea patriei noastre socialiste, la triumful idealurilor 
și aspirațiilor supreme ale omenirii de a trăi in pace si înțe
legere".

VASLUI
Corespondentul „Scînteii", Pe

tru Necula, transmite :_
Aureolat de gloria străbună, 

di înfăptuirile socialismului. 
Vasluiul a cunoscut o vibrantă 
atmosferă de angajare patrioti
că prilejuită de marele marș al 
păcii și o impresionantă adunare 
publică, la care au participat 
aproape 20 000 de oameni ai 
muncii din municipiu și județ. 
Adunarea a fost deschisă de to
varășul Gheorghe Cilibiu. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R., care, in nume
le tuturor locuitorilor acestor 
meleaguri, a exprimat profunda 
adeziune la strălucita inițiativă 
de pace a tovarășului Nicolae

Ceaușescu. Toți cei care au luat 
cuvintul au relevat puternicul 
ecou pe care Apelul F.D.U.S. 
l-a avut în inimile lor și ale 
colectivelor pe care le reprezin
tă, și-au confirmat hotărirea de 
a acționa. Împreună cu intregul 
popor român, cu toate popoarele 
lumii, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, au cerut ferm să 
fie lichidate rachetele nucleare 
din Europa și să se treacă la 
măsuri efective de dezarmare, 
susținind propunerile făcute in 
acest scop de țara noastră.

în încheiere a lost adoptată o 
moțiune adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se arată :

„Locuitorii străvechilor și legendarelor meleaguri ale Vas
luiului — muncitori, țărani, intelectuali, bărbați și femei, ti
neri și virstnici — întruniți intr-o mare adunare publică 
iși exprimă totala adeziune și deplina aprobare fată» de noua 
inițiativă de pace a României socialiste, a dumneavoastră 
personal, mult iubite tovarășe secretar general, strălucit con
ducător al destinelor poporului român pe calea socialismului 
și comunismului, personalitate proeminentă a lumii contem
porane. strateg și promotori al luptei pentru pace și colabo
rare. pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

Diud o înaltă aprobare nobilelor idei cuprinse in Apelul 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, neobositei dum
neavoastră activități, cerem cu toată hotărirea, alături de 
intregul nostru popor, renunțarea la amplasarea de noi ra
chete nucleare pe continentul nostru și înlăturarea celor 
existente, trecerea imediată la convorbiri pentru reducerea 
armamentelor, pentru interzicerea armelor nucleare.

Noi dorim din inimă, astăzi, așa cum poporul nostru a dorit 
dintotdeauna, „bună pace" și, in numele dreptului funda
mental la viață, spunem un NU hotărit războiului aducă
tor de ruine și distrugere.

Afirmîndu-ne incă o dată totala adeziune la politica In
ternă și externă a partidului și statului nostru, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că nu vom 
precupeți nici un efort pentvu a infăptui in mod exemplar 
sarcinile ce ne revin din istoricele documente ale Congresu
lui al XII-lea a| partidului pentru a ne spori contribuția la 
dezvoltarea și intlorirea patriei noastre scumpe. România 
socialistă".
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PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL Plenara Consiliului Național al Agriculturii,
AL OAMENILOR MUNCII

RAPORTUL
guvernului in fața Consiliului Național al Oamenilor Muncii 

cu privire la realizarea Planului național unic de dezvoltare 
economico-socialâ a României pe anul 1981 

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL ILIE VERDEȚ

și Gospodăririi Apelor
RAPORTUL

la Plenara Consiliului Național al Agriculturii,
♦

Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
Raportul prezintă — la început — 

realizările obținute in creșterea po
tențialului productiv al industriei, in 
dezvoltarea și modernizarea agricul
turii. transporturilor, construcțiilor. si 
celorlalte ramuri ale economiei națio
nale. în contextul înfăptuirii cu suc
ces a noului plan cincinal, lărgirii 
cost tin ue a democrației socialiste, par
ticipării. active a maselor la condu
cerea societății. întăririi autocondu
cerii muncitorești și perfecționării 
noului mecanism economicO-finan- 
ciar.

Se evidențiază că in această peri
oadă s-au accelerat procesul de moder
nizare a structurilor de producție, 
lărgirea bazei proprii de materii pri
me. dezvoltarea ramurilor prelucră
toare care valorifică la un grad mai 
înalt resursele naturale și de muncă, 
a fost extinsă gama produselor de 
nivel tehnic si calitativ superior, ca-e 
incorporează rezultatele cercetării ști
ințifice românești, a sporit rolul in
dustriei in promovarea schimburilor 
comerciale și cooperării economice 
internaționale.

în același timp sint relevate unele 
rămineri in urmă în realizarea pro
ducției fizice ca urmare a folosirii 
incomplete a capacităților de . pro
ducție existente si a fondului de timo 
de lucru al mașinilor, utilalelo- si 
instalațiilor, nerespectărix prevederi
lor programelor de reparații capitale, 
revizii și întrețineri, intîrzlerilor in 
intrarea în exploatare și atingerea 
parametrilor proiectați la unele ca
pacități noi de producție.

Nerealizarea integrală a producției 
fizice, a normelor de consum si a 
condițiilor de calitate, neasisdrarea 
Ia timp a unor importuri de ma
terii prime si materiale, precum si 
unele dereglări în derularea trans
porturilor au- făcut să apară o se
rie de greutăți în aprovizionarea teh- 
nico-materială. Totodată. datorită 
faptului că multe întreprinderi nu 
au respectat integral contractele e- 
conomice încheiate, s-au produs li
nele perturbări în funcționarea nor
mală a ciclului anrovizionare-orb- 
ductie-desfaeere.

Raportul subliniază anoi necesita
tea mobilizării tuturor factorilor in 
direcția realizării programelor stabi
lite pentru desfășurarea ritmică a 
procesului de producție la fiecare loc 
de muncă, secție si sector de acti
vitate. realizarea integrală a sorti
mentelor si calităților prevăzute în 
olan, funcționarea corespunzătoare a

RAPORTUL
CU PRIVIRE LA MODUL DE REALIZARE IN PRACTICĂ A INDICAȚIILOR

SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI, PREȘEDINTELE REPUBLICII, PREȘEDINTELE . 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 

cuprinse in Expunerea la cel de-al ll-lea Congres al consiliilor oamenilor muncii, referitoare 
la creșterea rolului organelor colective de conducere la toate nivelurile 

si întărirea autoconducerii muncitorești
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Îndeplinirea sarcinilor trasate de 
secretarul general al partidului in 
Expunerea rostită la Congresul al 
TI-lea al’consiliilor oamenilor mun
cii a determinat schimbări calitati
ve in activitatea organelor de con
ducere colectivă, in stilul si meto
dele lor de lucru, se subliniază în 
raport. A crescut răspunderea aces
tora pentru imobilizarea tuturor re
surselor ntateriale si umane în ve
derea realizării olanului de dezvol
tare economică si socială oe anul 
1981 si oe întregul cincinal, s-a ih- 
tensificat preocuparea pentru Îmbu
nătățirea organizării producției si a 
muncii, reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale, combustibil 
si energie electrică, ridicarea eficien
tei activității economice a întreprin
derilor.

Actionind ca autentice organe ale 
autoconducerii muncitorești si auto- 
cestiunii economico-financiare. con
siliile oamenilor muncii din centra
le si întreprinderi aduc, in ultimul 
timo. o contribuție tot mai impor
tantă in’ procesul elaborării p’anu- 
lui. in conducerea si organizarea u- 
nitătilor economice si sociale. Ele 
s-au orientat tot mai insistent sore 
solutionarea problemelor esențiale 
sie îndeplinirii olanului, cum sint : 
înfăptuirea sarcinilor privind Pro
ducția fizică : utilizarea capacităților 
si suprafețelor de producție : ridi
carea parametrilor tehnici si calita
tivi ai produselor : raționalizarea 
si economisirea consumurilor de 
combustibil și energie : realizarea bu
getelor de venituri și cheltuieli si. 
creșterea gradului de rentabilitate a 
unităților ; pregătirea și folosirea 
forței de muncă : întărirea ordinii și 
disciplinei : asigurarea condițiilor de 
muncă și vițjță ale personaluluj mun
citor.

mașinilor si instalațiilor din dotare, 
încadrarea strictă in normele de con
sum la materii prime si materiale 
de bază, combustibili si energie e- 
lectrică. ridicarea calificării forței de 
muncă. întărirea ordinii si discipli
nei în toate sectoarele de activi
tate. " ■

în continuare se evidențiază re
zultatele obținute în domeniul cer
cetării științifice si dezvoltării teh
nologice. asimilării de noi tipuri. de 
mașini, utllaie si instalații cu per
formante superioare, introducerii in 
producția industrială a numeroase 
tehnologii moderne, aplicării de noi 
sisteme perfecționate de mecaniza
re si automatizare. Raportul a insis
tat asupra sarcinilor și răspunderi

Text prescurtat

lor deosebite care revin ministere
lor. centralelor si întreprinderilor în 
valorificarea in producție a rezul
tatelor cei-cetării științifice, intensi
ficarea activității de proiectare si 
inginerie tehnologică, modernizarea 
miiloacelor de producție si asimilarea 
de noi produse, in ridicarea gradu
lui de competitivitate a produselor 
românești ne piețele internaționale.

Tn cadru! analizei modului în care 
s-a realizat programul de investiții, 
s-au subliniat în mod deosebit ră
punerile în urmă înregistrate, deter
minate. in principal, de lipsurile in 
pregătirea investițiilor. în organiza
rea si desfășurarea activității pe șan
tierele de construcții, nelivrarea la 
termen a utilajelor tehnologice, de
fecțiuni constructive la unele echi
pamente, întîrzieri în asimilarea și 
în introducerea soluțiilor tipizate, ne- 
respectarea graficelor de montaj și 
de proț>e. tehnologice. dereglări în a- 
provizionarea cu materiale.

In acest context, in raport se indi
că măsuri menite să contribuie ..'la 
concentrarea mai accentuată a lu
crărilor. la asigurarea integrală a 
proiectelor de execuție st a utilaje
lor necesare, desfășurarea ritmică a 
activității pe șantiere, folosirea com
pletă a parcului de mașini si utilaje, 
grăbirea efectuării reparațiilor la uti
lajele de construcții, creșterea gra
dului de mecanizare a lucrărilor, ac
celerarea montării utilajelor aflate in 
stoc sau în curs, de montaj, utiliza

Militind pentru aplicarea neabătută 
a indicațiilor ■ date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
accentuarea laturilor calitative ale 
activității economice, numeroase con
silii ale oamenilor muncii au întocmit 
programe concrete de economisire a 
materiilor prime, materialelor, com
bustibilului si energiei. în vederea ri
dicării nivelului tehnic al produselor 
și creșterii competitivității acestora 
pe piața mondială. ,

Tn continuare. raportul relevă 
creșterea preocupării consiliilor oa

Text prescurtat

menilor muncii pentru atragerea spe
cialiștilor, a muncitorilor cu calificare 
înaltă la soluționarea operativă a sar
cinilor curente și de perspectivă, îm
bunătățirea calității deciziilor adop
tate de organele colective de condu
cere, îmbogățirea . experienței în 
functionarea principiului dublei în
vestituri — de secretar al organizației 
de partid și. de președinte al consiliu
lui oamenilor muncii, aportul organi
zațiilor sindicale, ale U.T.C.. ale or
ganizațiilor de femei, ale democrației 
si unității socialiste la activitatea 
consiliilor oamenilor muncii.

Totodată, a fost evidențiat faptul că 
adunările generale au dezbătut cu 
exigență sporită și răspundere mun
citorească rezultatele obținute în înde
plinirea planului,, activitatea consi
liilor oamenilor muncii, precum si 
măsurile ce se impun pentru recu
perarea rămînerilor în urmă.

C.u toate Îmbunătățirile îrjjesistrate 
— se arată în raport — iii activita
tea organelor de conducere colectivă 

rea la toate lucrările a materialelor 
Si proiectelor tipizate.

Tn legătură cu activitatea de co
merț exterior, s-au arătat rezultatele 
obținute in creșterea volumului de 
export, in principal pe devize libere, 
comparativ cu perioada corespunză
toare din anul trecut în lărgirea coo
perării economice internaționale. în 
specia! cu țările socialiste, precum și 
cu țările în curs de dezvoltare si cu 
tarile . capitaljste dezvoltate. în creș
terea contribuției activității de coo
perare la extinderea schimburilor 
noastre cu străinătatea.

Primul ministru al guvernului s-a 
referit, totodată, la sarcinile organe
le- de conducere colectivă pentru În
făptuirea programelor stabilite în 

vederea diversificării producției și 
ridicării calității mărfurilor, adaptă
rii la cerințele cumpărătorilor, res
pectării standardelor tehnice de pe 
diferitele piețe externe, asigură
rii unui service corespunzător și 
a pieselor de schimb necesare, 
creșterii continue a exportului si a efi
cientei acestuia, realizării unei balan
țe comerciale excedentare. S-a insis
tat ca ministerele, centratele si între
prinderile să creeze cu prioritate con
diții pentru fabricarea ritmică și in
tegrală a fondului de marfă destinat 
exportului, să acționeze pentru înche
ierea din timp a unor contracte ferme 
pentru întreaga producție prevăzută 
la export, precum și pentru importu
rile de materii prime și materiale de 
bază.

Tn cadrul analizei modului în care 
s-au aplicat prevederile mecanismu
lui economlco-finăneiar in întreaga 
activitate, s-a scos in evidență • că 
anul 1981 a constituit un bas înainte 
pe calea consolidării principiilor an- 
toronducerii, autogestiunii si autofi
nanțării, edificator fiind în această 
privință depășirea beneficiilor plani
ficate. Au fost criticate lipsurile ma
nifestate în unele ministere, centrale 
și întreprinderi în realizarea produc
ției marfă vindute si încasate, depă
șirea cheltuielilor și normelor de 
consum. întreruperile de producție, 
imobilizările în stocuri peste olan de 
materii prime, materiale, producție 
.neterminată si produse finite.

S-a atras atenția organelor finan- 

se mențin încă o seamă de lipsuri si 
neajunsuri, din care cauză unele adu
nări generale și consilii nu reușesc 
să-și îndeplinească in cele mai bune 
condiții atribuțiile și răspunderile ce 
le au in conducerea, organizarea pro
ducției și realizarea planului de dez
voltare economicb-socială.

Intr-o serie de unități, organele de 
conducere colectivă nu acordă sufi
cientă atenție soluționării probleme
lor de bază ale întreprinderii, aces
tea ocuțiindu-se adesea de realizarea 

unor sarcini minore, curente, negli- 
jind soluționarea problemelor majo
re. de fond, cum ar fi dezvoltarea 
producției, îmbunătățirea calității, 
realizarea exportului, reducerea chel
tuielilor de producție, folosirea la pa
rametrii optimi a mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor.

Consiliile oamenilor muncii nu au 
acționat in toate cazurile cu fermi
tate pentru întărirea ordinii și disci
plinei, pentru respectarea cu strictețe 
a programului de lucru.

Lipsurile și neajunsurile din acti
vitatea economică a multor între
prinderi sint strins legate de modul 
defectuos tn care consiliile oameni
lor muncii înțeleg să-și îndeplineas
că atribuțiile, de carențele și slăbi
ciunile din stilul lor de lucru.

Adunările generale ale oamenilor 
muncii nu au reușit in toate cazurile 
să-și exercite pe deplin funcția de 
control asupra activității consiliilor 
oamenilor muncii și să imprime a- 
cestora un Înalt spirit de răspundere 

ciar-bancare pentru a-și concentra, 
mai mult activitatea în întreprinderi, 
prin participarea directă la desfășu
rarea procesului economico-financiar.

S-au prezentat, in continuare, reali
zările obținute în creșterea nivelului 
de trai al populației, prin crearea de 
noi locuri de muncă, majorarea re
tribuțiilor. sporirea volumului de vtn- 
zări de mărfuri și prestări de ser
vicii.

Primul ministru al guvernului s-a 
referit apoi la principalele prevederi 
ale planului de dezvoltare economi- 
co-socială pe 1982. care asigură lăr
girea in continuare a bazei de materii 
prime, amplificarea procesului de. 
restructurare modernă a industriei 
prin creșterea cu prioritate a ramu
rilor și su hramurilor de eficientă 
înaltă, aplicarea măsurilor care con
duc la dezvoltarea si modernizarea 
agriculțurii, la progresul rapid al ce
lorlalte ramuri ale ' economiei națio
nale. S-a subliniat că prevederile 
planului asigură integral baza teh- 
nico-mat.erială a dezvoltării prevăzute 
și au in vedere îmbunătățirea sub
stanțială a laturilor calitative, spo
rirea 'eficientei în toate domeniile.

Tn acest cadru, primul ministru a 
insistat în mod deosebit asupra mă
surilor care să asigure încheierea cu 
rezultate cit mai bune a acestui an 
și obținerea, din prima zi de lucru din 
1982, in toate unitățile si in toate ra
murile. de realizări la nivelul, pre
vederilor de plan.

S-a subliniat că sarcini de o impor
tantă deosebită revin in acest sens 
guvernului, ca organ central al ad
ministrației de stat, componentă de 
bază a întregului nostru sistem de 
conducere a economiei naționale, fie
care ministru în parte, pentru secto
rul de care se ocupă și guvernul, în 
întregul său, purtînd răspunderea le
gală pentru înfăptuirea tuturor pre
vederilor de plan.

în încheiere, în spiritul acestor pre
ocupări, primul ministru a asigurat 
pe tovarășul Nicolae Ceausescu și. 
întregul Consiliu Național al Oameni
lor Muncii că guvernul trage conclu
ziile necesare din ceea ce a făcut și 
din ceea ce mai are de făcut, că este 
hotărit să acționeze cu mai multă 
exigentă și fermitate pentru înlătu
rarea neajunsurilor apărute în acest 
an, pentru înfăptuirea neabătută ă 
hotărîrilor și orientărilor Congresului 
al XII-lea al partidului, a întregii 
politici a partidului de dezvoltare 
economico-soclală a României.

și disciplină în îndeplinirea atribu
țiilor conferite.

Analiza făcută de Biroul Executiv 
al Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii a scos in evidență că și in 
activitatea consiliilor de conducere 
ale unor ministere se manifestă se
rioase neajunsuri. Nu s-a înregistrat 
încă o îmbunătățire substanțială a 
stilului și metodelor de lucru, nu se 
acționează peste tot la nivelul exi
gențelor impuse de sarcinile tot mai 
complexe care se ridică în activita
tea ramurilor de care răspund.

Nu a devenit o practică curentă 
in activitatea conducerilor unor mi
nistere și centrale de. a studia siste
matic stilul și metodele prin care 
unele consilii-ale oamenilor muncii 
din întreprinderi- au reușit să obțină 
rezultate bune, pentru ca, pe calea 
schimburilor de experiență, vizitelor 
la unitățile fruntașe, instruirilor etc., 
să contribuie ta generalizarea expe
rienței pozitive acumulate, la văs- 
pindirea celor mai eficiente modali
tăți de acțiune.

tn incheierea. raportului se. spune: 
Rezultatele obținute pină în prezent, 
experiența acumulată, capacitatea și 
forța organizatorică a” consiliilor oa
menilor muncii, a tuturor organelor 
de conducere colectivă dau garanția 
că aceste organisme, sub conducerea 
directăra organelor de partid, vor mo
biliza intr-o măsură tot mai mare 
întregul potențial material, tehnic si 
uman de care dispun, pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de plan 
pe acest an, a cincinalului 1981—1985 
și vor acționa cu fermitate revoluțio
nară pentru ridicarea continuă a efi
cienței economice, a calității întregii 
activități. In spiritul înaltelor exi
gențe formulate de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Asa cum s-a stabilit la Comitetul 
Politic Executiv, pe baza indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, președin
tele tării — a spus vorbitorul — 
avem de analizat, in modul cel mai 
exigent- si temeinic, cu toată respon
sabilitatea. intr-un profund spirit cri
tic si autocritic, cum s-a acționat 
pentru traducerea in viată a obiec
tivelor ce ne revin din documentele 
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului. Trebuie, de asemenea, să dez
batem cu toată răspunderea indica
torii planului ne anul 1982. celelalte 
documente de oe ordinea de zi. sta
bilind cele mai corespunzătoare mă
suri care să asigure înfăptuirea lor 
exemplară, asa cum o cer interesele 
economiei naționale. Programul 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. A- 
ceste documente, elaborate din initia
tive si sub conducerea directă a 
secretarului general ai partidului, re
flectă cu pregnantă grija statornică 
cu care se preocupă de dezvoltarea 
economico-socială a patriei noastre 
si. in acest-cadru, de perfectionarea 
activității din agricultură, de moder
nizarea si intensificarea producției 
vegetale si animale.

Raportul prezintă apoi pe larg 
sprijinul acordat de stat pentru 
crearea în agricultură a unei puter
nice baze tehnico-materiale care. îm
preună cu munca tenace a țărănimii 
muncitoare, au făcut ca. în acest an. 
nrodpctia de cereale să aiungă la 
peste 20 milioane tone, cantitatea de 
legume livrată la fondul de stat să 
fie de 2,2 milioane tone, iar cea de 
cartofi de 1 156 000 tone. Recolte su
perioare. comparativ cu anul 1980. au 
fost obținute si la sfecla de zahăr, 
fructe, struguri. In industria alimen
tară se prelimina depășirea planului 
la producția marfă de ttlei. bere, 
produse de morăiit si panificație si 
la alte produse.

în continuare, se face o temeinică 
analiza. intr-un pronunțai spirit cri
tic, «j autocritic, a lipsurilor și nea
junsurilor" manifestate in acest an 
agricol în multe unități șl județe 
ale țării. S-a apreciat că nerealizarea 
integrală a planului la producția de 

PRIMA
(Urmare din pag. D
nului ia producția vegetală si ani
malieră pe anul in curs, evidențiind 
progresele obținute in numeroase 
unități agricole de stat si cooperatis
te. Tn același timp, a fost relevat 
faptul că. datorită ne respectării den
sității plantelor și tehnologiilor de 
cultură, a ritmului și perioadelor op
time de efectuare a lucrărilor, pre
cum și unor deficiențe în organizarea 
producției și muncii. în unele județe 
nu s-au realizat integral sarcinile de 
plan. '

Dezbaterile pe marginea proiectu

Din noul peisaj economie al patriei : platforma industrială a municipiului Focșani
• Foto : N. Moldoveanu

Fapte de muncă din marea întrecere
Au îndeplinit 
planul anual

BRAȘOV. Situîndu-se in mod 
constant iii rindul unităților frun
tașe pe economie., colectivul între
prinderii de produse cosmetice „Ni- 
vea“ din Brașov raportează înde
plinirea cu o lună și zece zile mai 
devreme a sarcinilor anuale de plan 
la principalii indicatori — produc
ția marfă, producția’ netă si export. 
Avansul cîștigat va permite colec
tivului acestei întreprinderi să rea
lizeze pină la finele anului o pro
ducție marfă suplimentară în va
loare de 50 milioane lei. o pro
ducție netă de aproape 20 milioa
ne lei și să livreze la export in plus 
produse în valoare de peste 23 mi
lioane lei. Au mai îndeplinit..-pla
nul anual si întreprinderile ..Auro
ra" si ..Dezrobirea". (Nicolae Mo
canul.

ARCES. Colectivui întreprinderii 
de pbduri metalice si prefabricate 
din beton din Pitești a raportat in*  
deplinirea planului anual la export 
cu 45 de zile mai devreme. Succe
sul se datorează bunei aprovizionări 
cu tablă, laminate si alte materia
le necesare confecționării reperelor. 
Urmăririi zilnice a desfășurării pro
ducției pentru export. Potrivit an
gajamentului asumat, colectivul de 
aici va livra, in perioada imediat 
următoare ultimele loturi de maca
zuri pentru calea ferată contracta
te cu parteneri externi. (Gh. Cirs- 
tea).

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL EMIL BOBU
cereale, la floarea-soarelui și sfeclă 
de zahăr trebuie pusă nu atit pe sea
ma, factorilor climaterici nefavora
bili', a unor lipsuri în aprovizionare, 
ci. in primul rînd. pe a slabei răs
punderi și exigențe manifestate la 
diferite eșaloane. Printre cauzele 
care au determinat obținerea uno- 
producții agricole vegetale mai mici 
decit cele planificate se numără, in 
primul rind. neefectuarea arăturilor 
de toamnă pe toate suprafețele, 
neasigurarea densităților plantelor la 
hectar, neefectuarea corectă și la 
timpul optim a lucrărilor de întreti-

Text prescurtat

nere -a culturilor, de fertilizare și er- 
bicidare a solului.

In ce privește campania de recol
tare din acest an, raportul precizează 
că ea s-a desfășurat intr-un timp 
mai scurt si in mai bune condiții, 
dar s-au manifestat și grave defi
ciente in folosirea la întreaga capa
citate a tractoarelor și combinelor, a 
parcului auto, precum și mari pier
deri la recoltare.

O parte importantă a raportului 
este consacrată zootehniei, sector 
căruia conducerea de partid și de 
stat ii acordă o deosebită atenție, 
avind in vedere rolul deosebit pe 
care îl joacă în buna aprovizionare 
a populației, în asigurarea .industriei 
cu materii prime. Menționând că sec
torul creșterii animalelor nu/a atins 
nici în acest an principalii indicatori 
de plan, în raport se precizează că 
atit conducerile de unități, cit și 
organele agricole centrale si locale 
nu au avut în centrul preocupării, 
problemele majore din zootehnie, 
aplicarea riguroasă a -întregului 
complex de măsuri care l să asigure 
creșterea natalității, reducerea mor
talității. furajarea corespunzătoare a. 
animalelor, realizarea producției p|a-

Raportul se referă apoi pe larg la 
locul și rplul specialistului in acti
vitatea de sporire continuă a> pro

ZI A LUCRĂRILOR
lui planului pe 1982 au demonstrat că 
prevederile sale, elaborate sub di
recta îndrumare a secretarului gene
rai al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. reflectă hotăririle Con
gresului al XII-lea al partidului, ce
rințele de - ridicare pe un plan cali
tativ superior a întregii activități in 
agricultură, de înfăptuire a noii re
voluții agrare in țara noastră. în 
lumina acestor sarcini sporite, vor
bitorii s-au referit ne larg la măsuri
le tehnico-organizatorice și economi
co-financiare ce se impun pentru rea
lizarea in bune condiții a planului in 
cel de-al doilea an al actualului

MURES. Colectivul întreprinderii 
de industrializare a sfeclei de za
hăr din Tirgu Mureș, unitate frun
tașă pe ramură pe zece luni din 
acest an. raportează îndeplinirea 
planului pe acest an la producția 
marfă. Avansul ciștigat permite a- 
cestui colectiv să realizeze, pină la 
finele anului, o depășire a planului 
producției marfă cu 87 milioane lei. 
Cea mai mare parte a sporului pro
ducției se va obține pe seama dimi
nuării cheltuielilor materiale cu 50 
le! la 1 000 lei producție marfă. 
(Gheorghe Giurgiu).

Au îndeplinit 
planul pe 11 luni

HARGHITA. Colectivele de oa
meni ai muncii din 30 de unități 
economice din județul Harghita ra
portează îndeplinirea înainte de 
țermen a planului producției marfă 
pe 11 luni ale anului. Intre acestea 
se numără întreprinderile miniere 
Bălan. Harghita și Praid. întreprin
derea de fier Vlăhita, întreprinde
rea de matrite și piese din fontă 
Odorheiu Secuiesc. Filatura de in și 
cinepă Gbeorgheni. întreprinderea 
de producție industrială pentru con
strucții căi ferate Miercurea Ciuc si 
întreprinderea „Avicola" din Crlstu- 
ru Secuiesc. Avansul de timp eisti- 
gat permite acestor unități să reali
zeze pină la sfirșitul lunii în curs 
un spor de producție in valoare de 
ceste 130 milioane lei. Realizările 
obținute Se datorează bunei orga

ducției agricole,. vegetale si animale, 
la stilul și metodele de rnuncă ale 
Ministerului Agriculturii si Indus
triei Alimentare, a organelor sale te
ritoriale, la măsurile inițiate de con
ducerea partidului, personal de tova
rășul Nicolae Ceaușgscu. pentru sti
mularea activității producătorilor a- 
gricoli din localitățile necooperativi- 
zate.

Sint prezentate. în continuare, prin
cipalele orientări si direcții ale dez
voltării economico-sociale a României 
în anui 1982. precum și principalii in
dicatori ai proiectului planului pe 
anul viitor. Sarcinile prevăzute pen
tru agricultură, industria alimentară, 
silvicultură și gospodărirea apelor — 
se. precizează în raport ■— sint mai 
bine așezate în profil teritorial, in 
concordanță cu dezvoltarea 51 moder
nizarea bazei tehnico-materiale. cu 
necesitatea folosirii mai eficiente și 
raționale a acesteia și. in mod de
osebit, a pămintului. Proiectul de plan 
accentuează procesul de dezvoltare 
intensivă a agriculturii, urmăriri- 
du-se realizarea de producții vege
tale și animale mari, aprovizionarea 
corespunzătoare a populației cu pro
duse agroalimentare si a industriei 
cu materii prime, acoperirea altor 
nevoi ale economiei naționale.

După ce sint reliefate sarcinile 
principale ce revin agriculturii din 
proiectul de plan pe anul 1982. în în
cheierea raportului se spune:

Strălucitul obiectiv pe care l-a pus 
partidul în fata întregului nostru 
popor, de a edifica societatea socia
listă multilateral dezvoltată — cea 
mai dreaptă și mai umană societate, 
care ane ca scop fundamental asigu
rarea unei vieți îmbelșugate, libere, 
demne — este condiționat în mod 
vital de Înlăturarea pericolului războ
iului pe planeta noastră. Iată de ce. 
asemenea întregii națiuni, susținem 
cu toată căldura noua șl 'strălucita 
inițiativă de pace a României socia

liste, izvorîtă din umanismul si 
.. .Țnaltul spirit de responsabilitate al 

«.președintelui tării, tovarășul Nicolae 
. Ceaușescu. .fată de interesele supre
me ale poporului român, față de 
idealurile de pace și independență 
.ale popoarelor de pretutindeni.

cincinal, a programului privind au- 
toconducerea și autoanroviziohărea. 
Ei au făcut, totodată, numeroase 
propuneri pentru îmbunătățirea ac
tivității in agricultură, criticind ne
ajunsuri ale stilului și metodelor de 
muncă ale unor organe agricole cen
trale și teritoriale.

Plenara a aorobat o serie de mo
dificări in componenta Consiliului 
Național al Agriculturii, Industriei 
Alimentare. Silviculturii si Gospo
dăririi Apelor. Biroului Executiv și 
Secretariatului.

Lucrările plenarei cop tin uă.

nizări a producției și muncit eco
nomisirii materiei prime si mate
rialelor. reducerii consumului de 
combustibil și energie electrică, mă
suri care, la nivelul județului, au 
copdus la diminuarea, cheltuielilor 
materiale cu 11 lei la 1 000 lei pro
ducție marfă. (I.D. Kiss).

CONSTANTA Opt întreprinderi 
industriale din județul Constanta, 
printre care Combinatul de Îngră
șăminte chimice Năvodari. Combi
natul de lianți și azbociment Med
gidia, întreprinderea de prefabri
cate si materiale pentru construcții. 
I.M.A.I.Â. Năvodari si altele si-au 
indepiinit planul pe 11 luni, 
realizind pină in prezent o produc
ție marfă suplimentară in valoare 
de peste 50 milioane lei, concreti
zată in importante cantități de în
grășăminte chimice, ciment si tu
buri din azbociment, prefabricate 
pentru construcții, utilaje si piese 
de schimb pentru agricultură etc. 
(George Mihăescu).

ȘATU MARE. Colectivele de oa
meni ai muncii din 7 unități econo
mice sătmărene, printre care între
prinderea de piese de schimb . și 
utilaje pentru industria chimică 
Satu Mare. întreprinderea de ex
ploatare industrială a agregate1 or 
minerale pentru construcții Odoreu. 
întreprinderea de -producere a nu
trețurilor combinate, întreprinderea 
de morărit și panificație. Trustul 
S.M.A. și altele au realizat planul 
pe 11 luni. (Octav Grumeza).
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DIVERS
Drum bun!
— Ascultați-mă pe mine că e 

mare. Nu pentru că il cheamă 
Vasile Mare. E mare pentru ce 
face — și face bine !

Am reprodus spusele unuia 
din colegii șoferului Vasile Mare 
de la autobaza 3 de călători Tg. 
Mureș. De mai- bine de țin sfert 
de veac de cind lucrează pe 
autobuze a parcurs o distanță 
mai mare de 60 de ori decit 
ocolul Pământului pe la Ecuator.

— Merge, merge ? — l-am în
trebat.

— Ca pe roate, dar nu chiar 
așa de ușor, cum ar părea la 
prima vedere. Că nu transporți 
cu autobuzul bolovani. ci oa
meni. Trebuie să ai grijă de via
ța lor. Răspunzi cu capul. Dar și 
de mașină. Cu autobuzul de 
acum, care costă un milion de 
lei, merg de șapte ani și n-am 
avut nici o problemă la motor.

Drum bun !

de

„Căsătorit"
cu... mașina ?
Nici nu se terminase luna

miere, cind P.B. din Crețești 
i-a spus soției sale, de fel din 
Stănilești, același județ (Vaslui), 
că „așa nu mai merge !“

— De ce nu mai merge, dra
gule ?

— Păi uite ce e, drăguță, te 
duci frumușel acasă la mămica 
și vii cu mașina lui tăticu. Dacă 
nu vii cit*  ea, la mine n-ai cenu vii ciP ea, la mine n-ai 
măi căuta !

Cum tata socru n-a vrut 
dea mașinuța, tânăra soție 
luat bocceluța.

Lumea a rămas uimită, auzind 
că tinerii abia căsătoriți au ,și 
ăjuns la divorț. Întrebarea e : 
cu cine a vrut să se căsătorească 
P.B. din Crețești? Cu fata sau 
cu mașina socrului ?

Borcane... 
în așteptare

La începutul acestui an, 
nierii din județul Tulcea 
angajat să colecteze 130 000

să 
și-a
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_ ________ de 
borcane. Borcane care urmau să 
fie valorificate prin Întreprin
derea județeană de legume și 
fructe.

Intru lauda lor, copiii s-au ți- t 
nut de cuvin}. Ba au strîns 
chiar mai multe borcane decit 
și-au propus. Din păcate. între
prinderea respectivă nu și-a 
onorat obligațiile. Adică nu a 
ridicat' toate borcanele din școli, 
unde se mai află și acum, în aș
teptare, 70 OM. ’

Un fapt cu atât mai de nein- = 
felea, dacă se are în vedere că 
în campania de conservare a le
gumelor și fructelor, conducerea 
întreprinderii tulcene s-a văitat 
mereu de... borcane.
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„Veniți, veniți 
câ tot nu vă 
aștept 1"
— Alo ? Filiala Automobil 

Clubului Român Rm. Vilcea ? 
Ce bine-mi pare că v-am prins. 
Cum, cine-i la telefon ? Un 
membru A.C.R. rămas in pana 
cu autoturismul. Cum mă nu
mesc ? Ion Niță. De unde sint ? 
Păi de unde să fiu ? Sînt din 
Laloșu. Veniți repede să mă re
morcați. Caz grav. Veniți ? Per
fect. Vă' aștept...

Reprezentanții A.C.R. au par
curs cu o mașină-platformă cale 
de 100 de kilometri dus și 100 
de kilometri întors pentru a-l 
scăpa pe Niță de la necaz.

Dar odată ajunși la locul cu 
pricina, cei de la A.C.R. n-au 
găsit nici urmă de mașină in 
pană, darămite pe Niță.

Alarmă falsă. Dar Niță a sim- , 
ții-o pe buzunarul lui, de-adevă- 
ralelea.

În mijlocul 
străzii
Cum, necum, V.I. din Tirgo- 

viște, om in toată firea, a ajuns 
„eroul" unei întâmplări de po
mină. Unii o consideră hazlie, 
alții — ciudată. Să vedem ce-o 
zide și legea. Că V.I. a zis des
tule cit a ștat așezat drept in 
mijlocul unei itrăzi, cu o sticlă 
in mină, adresindu-se șoferilor :

— Ocolește-mă, că te pocnesc !
Primul l-a ocolit, al doilea 

așijderea, dar al treilea l-a sfă
tuit să lase drumul liber, să nu 
se joace cu viața lui și-a altora.

— Și ce-ți pasă ție de viața 
mea ? — s-a răstit el la șoferul 
de ,pe autobuz.

Apoi, nici una, nici două: a ■ 
aruncat < 
murile . ..
n-a nimerit nici un călător, 
schimb, el a fost „ochit" șl

■ la întrebări.

• • •

cu sticla drept in gea- 
autobuzului. Noroc că 

tn 
luat
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In fața casei 
lui... Ispravă

In fața casei gospodarului
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In fața casei gospodarului Ion 
Ispravă din comuna Bistrița Bir- 
găului, județul Bistrița-Năsăud, 
s-a petrecut o întâmplare cu to
tul neobișnuită. O namilă de 
■irs, apărut ca din... pădure, s-a 
așezat ăe-a curmezișul și a ba
rat, pur șt simplu, calea auto
basculantei 31 — CJ—5311 condu
să de șoferul Tnader Cioancă de 
la șantierul Colibița. In ciocni
rea dintre basculantă (care n-a 
putut să-l evite) și Moș Martin 
(care s-a încăpățînat și nu s-a 
dat la o parte), ultimul s-a ales 
cu ~‘r’.ca pe băț.

1 — Bine că s-a intimplat cum
I s a întâmplat — și-a zis Ispravă 

— că altfel ursul mi-ar fi dat 
I iama prin gospodărie și mi-ar 

fi... isprăvit joiana.
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Rubrică realizată de 
Petre POPA

„Scînteiiși corespondenții n
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0 SARCINĂ ECONOMICĂ PRIORITARĂ PENTRU TOATE ÎNTREPRINDERILE:

PLANUL LA EXPORT, 
urmărit sistematic,-realizat ritmic
Acțiunile întreprinse de oamenii 

muncii din unitățile economice ale 
județului Brașov, măsurile luate 
pentru perfecționarea proceselor teh
nologice și ridicarea calității pro
ducției reprezintă, fără îndoială, ele
mente hotâritoare pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan la ex
port. In acest sens, experiența în
treprinderii „Colorom" din Codlea 
constituie unul din exemplele con
cludente care demonstrează valoarea 
eforturilor proprii in realizarea ritmi
că, zi de zi. cu importante' depășiri 
a planului la export. După cum men
ționa tovarășul Simion Mareș, șeful 
compartimentului desfacere al unită
ții, receptivitatea fată de cererile 
partenerilor externi, adaptarea rapidă- 
a fabricației la comenzile primite, 
realizarea producției Ia un inalt nivel 
calitativ au fost tot atitla factori care 
au contribuit la îndeplinirea planului 
la export pe întregul an în numai 
nouă luni. Ambiția colectivului nu s-a 
oprit insă aici. Planul la export a 
fost depășit și în luna octombriș. e- 
xisțind condiții ca pină la sfirșitul 
anului volumul produselor livrate su
plimentar partenerilor externi sâ 
crească în continuare.

Intr-un județ cum este Brașovul, în 
care mai mult de un sfert din pro
ducția industrială este destinată ex
portului, îndeplinirea acestei sarcini 
economice prioritare depinde însă si 
totodată trebuie sprijinită de toți 
factorii care au răspunderi în această 
privință. Practic, de la comitetul ju
dețean de partid la întreprinderi și 
pină in secțiile de fabricație, de la 
centralele industriale și pină la mi
nisterele de resort se impune un 
efort colectiv, conjugat pentru reali
zarea ritmică a planului Ia export. 
Cum se înfăptuiește această cerință?

— Preocupări există si incă susținu
te la absolut toate nivelurile, pre
cizează tovarășul loan Ungur, secre
tar al comitetului județean de partid. 
Chiar recent. în ultima ședință de 
secretariat al comitetului județean de 
partid, am analizat calitatea produc
ției și îndeplinirea planului la ex
port. Aceste probleme se dezbat cel 
puțin o dată pe lună. Nu este vorba 
însă numai de analizele pe care le 
facem, ci in primul rind de măsurile 
luate, de intervențiile directe făcute 
pentru rezolvarea operativă a pro
blemelor de care depinde nemijlocit 
realizarea fondului de marfă pentru 
export. La o serie de produse cu 
pondere mare în exportul județului 
nostru, cum sint tractoarele, auto
camioanele. rulmenții, ingrăsămintele 
chimice, colorantii ș.a., respectarea 
obligațiilor contractuale se urmărește 
zilnic și aș zice că tot zilnic se iau 
și diferite măsuri pentru bunul mers

al producției. Mai adaug că Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internationale are doi 
specialiști care lucrează aproape per
manent aici. în județ.

— înseamnă că s-au și rezolvat o 
serie de probleme a căror soluționa
re depășește competenta conducerilor 
unităților economice din județ.

— Cele mai multe greutăți apar tn 
aprovizionarea materială a întreprin
derilor. De aceea, șăptăminal facem 
o analiză la baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială. la care 
participă toți directorii comerciali, ai 
intreprinderilor și unde se discută a- 
sigurarea bazei materiale. Apoi, por
nind de la aceste analize, luăm legă
tura cu alte comitete județene de 
partid, cu reprezentanții unor mi
nistere, centrale industriale sau în
treprinderi de comerț exterior si. a- 
deseori, reușim să urgentăm livrarea 
unor materiale deficitare. Pentru îm
bunătățirea aprovizionării tehnico- 
materiale mai sint însă destul de 
multe de făcut.

Pot fi date numeroase exemple 
care să ilustreze eficienta măsurilor 
luate de comitetul județean de partid, 
de ceilalți factori cu răspunderi in 
realizarea și derularea producției la 
export. Astfel, au fost urgentate li-, 
vrările de naftalină de la Combi
natul siderurgic Galați pentru între
prinderea „Coiorom“-Codlea sau de 
cutii de viteză de la I.M.A.S.A. 
Sfintu Gheorghe pentru întreprinde
rea de autocamioane. Interesant de 
reținut și, in același timp, plin de în
vățăminte este faptul că datorită in
tervențiilor făcute s-a reușit să se 
acopere cu comenzi unele capacități 
de producție la Combinatul chimic 
Făgăraș. întreprinderile „Timpuri noi" 
sau de tricotaje. Așa. de pildă. în 
acest ultinj trimestru al anului Com
binatul chimic Făgăraș avea posibi
litatea să realizeze o serie de pro
duse despre care in general se știa 
că sint solicitate, dar nu primise 
încă nici o comandă fermă, din a- 
ceastă cauză apărind chiar anumite 
restante in îndeplinirea planului. 
Atunci însă cind reprezentanți ai in
treprinderilor de comerț exterior 
„Chimimport" și „Danubiana" s-au 
întilnit și au discutat direct la com
binatul din Făgăraș această situație, 
s-ău asigurat comenzi pentru în
tregul plan pe trimestrul IV și re
cuperarea restantelor. în mod asemă
nător s-a procedat si la întreprin
derea de tricotaje din Brașov, unde 
au fost chemați reprezentanți de la 
întreprinderea de comerț exterior 
„Româno-export", Centrala industriei 
tricotajelor si Centrala.industriei li
nii. reusindu-se astfel să se definiti

veze o serie de comenzi pentru ex
port.

Desigur, este foarte bine ca aceste 
întilniri directe intre producători și 
reprezentanți ai unor intrenrinderi 
de comerț exterior s-au dovedit efi
ciente. Dar așa cum ne spunea to
varășul Ion Marinescu, consilier la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
normal ar fi ca toate aceste proble
me să fie rezolvate fără atitea insis
tențe și repetate programe de mă
suri. Aceasta cu atit mai mult cu cit 
oamenii muncii din unitățile produ
cătoare acționează în mod hotărît. 
pentru realizarea fondului de marfă 
destinat exportului. Astfel, la între
prinderea de rulmenți din Brașov au 
fost organizate colective speciale care 
urmăresc pe fiecare schimb și pe în
tregul flux de fabricație cum se rea
lizează producția pentru export. In 
prezent, întreprinderea are o linie de 
rectificat rulmenți radiali axiali cu 
role conice, linii pentru rulmenți ra
diali cu bile, linii de rectificat si pre
sat role — toate specializate in pro
ducția de export. Totodată, o aten
ție deosebită se acordă ridicării per
manente a calității și performantelor 
rulmenților produși, indiferent că sint 
destinați beneficiarilor interni sau 
partenerilor externi. în acest scop, 
au fost luate măsuri pentru îmbună
tățirea tehnologiilor, testarea Si pu
nerea Ia punct a aparaturii de con
trol, asigurarea asistentei tehnice, 
perfecționarea pregătirii profesionale 
a personalului muncitor. Tehnologiile 
aplicate la ora actuală la forje, în 
secțiile de role sau de montai sint 
cu adevărat la nivel mondial. Tot
odată. in colaborare cu unitățile si
derurgice s-a acționat pentru redu
cerea importurilor de oteluri speciale, 
în acest an, ponderea otelurilor din 
țară folosite la fabricarea rulmenți
lor. a crescut de trei ori fată de anul 
trecut.

Cu toate rezultatele obținute. în 
unitățile economice din județul Bra
șov mai sint o serie de probleme care 
trebuie rezolvate, astfel incit sarci
nile de export pe acest an să fiș în
deplinite .integral. Faptul că în zece 
luni planul la export pe ansamblul 
județului a fost realizat in proporție 
de numai 89.8 la sută evidențiază ne
cesitatea luării unor măsuri mai 
energi.ce pentru îmbunătățirea apro
vizionării tehnico-materiale. folo
sirea capacităților de producție, valo
rificarea potențialului de inteligentă 
tehnică al muncitorilor și specialiș
tilor.

Ton TEODOR
Nicolae MOCANU

Autoconducerea, autoaprovizionarea - în experiențe, inițiative, măsuri gospodărești

Cum sint folosite posibilitățile proprii, locale,
pentru asigurarea consumului de lapte?

Publicăm în mod curent anchete, însemnări, opinii, in legătură cu im
portanța pe care o are autoaprovizionarea, folosirea in acest scop a poten
țialului fiecărui metru de pămint, a forței de muncă disponibile, a tuturor 
resurselor naturale. Reportajele, convorbirile, articolele de experiență pe 
această tematică sint primite cu interes justificat de către cititori, interes 
oglindit și in corespondența primită la redacție. Unele din aceste scrisori 
semnalează aspecte de o importanță mai largă, ce merită a fi supuse 
atenției factorilor răspunzători de înfăptuirea principiilor autoconducerii și 
autoaprovizionării. Redacția își propune să prezinte sistematic asemenea pro
puneri sau sugestii pentru uzul consiliilor populare, solicitind răspunsurile de 
rigoare asupra problemelor sesizate. Nutrim convingerea că asemenea dia
loguri, aplicate, de lucru, se vor constitui intr-un util schimb de experiență 
pe problemele atit de importante ale autoconducerii și autoaprovizionării.

Pentru început, am ales scrisoarea 
cititorului S. Avram, din TECUCI, 
str. 23 August nr. 96 D, din care 
spicuim : „Ca toți cetățenii cinstiți, 
am primit cu deosebită satisfacție 
rdsentele reglementări prin care se 
asigură o mal bună aprovizionare a 
populației. Desigur, mai sînt încă 
unele probleme de rezolvat. In ulti
mul timp' in orașul nostru se găsesc 
mai greu anumite produse lactate. 
Noi rugam să se analizeze această 
problemă la nivel central, căci ni s-a 
spus, că repartiția pentru consum se 
face de la De
partamentul lap
telui"...

Deplasindu-ne la 
Tecuci, nu am 
putut localiza cine 
anume a răspin- 
dit absurda „mo
tivație" că laptele

lui — de 5 000 1 — sîntem azi în si
tuația să nu asigurăm, organizat, 
decit 3 000 litri, maximum 3 500 , litri. 
Iată și sursele. Din miile de vaci cu 
lapte și turmele de oi care existau 
cu ani de zile în urmă în cartierele 
de la marginea orașului ne-ău mai 
rămas. în 1981, 197 de vaci si 1 800 oi. 
Am contractat anul trecut cu acești 
producători individuali 438 hl lapte, 
ceea ce fac 120 de litrj pe o zi cu care 
se satisface o mică parte din cerințe. 
Restul de lapte, pină Ia 3 500 litri, 
este furnizat pe piața Tecuciului de

In loc să mai aștepte repartiții „de la centru", gospo
darii din Tecuci, ca adevărați gospodari, caută să 
pună în valoare întregul potențial zootehnic propriu

Nume noi în gama 
radioreceptoarelor

Magazinele și ra
ioanele specializate ale 
comerțului de stat au 
pus in vinzare noi ti
puri de radioreceptoa
re staționare, intre 
care :

EXPRES — un nou 
model de radiorecep
tor. produs de Între
prinderea ..Electroni
ca", cu două lungimi 
de unde — medii și 
ultrascurte — la pre
țul de 800 lei.

INTERSON — tot 
un model nou de ra
dioreceptor fabricat de 
întreprinderea „Elec
tronica" — cu două 
lungimi de unde \ — 
lungi și ultrascurte, 
la prețul de 800 lei.

SUPERSON—1 și 
SUPERSON—2 — ul

timele creații ale 
„Electronicii" — cu 
două lungimi de undă 
— țnedii si ultra
scurte și orgă de lu
mini. care creează o 
corelare plăcută intre 
culoare și sunet, con
ferind audițiilor mu
zicale o calitate deo
sebită. Prețul 1 000 lei.

UNIVERS — radio- 
casetofon staționar, 
produs de întreprin
derea „Tehnoton" Iași, 
cu 6 lungimi de undă, 
la prețul de lei 4100.

Noile tipuri de apa
rate se disting prin 
linia modernă și prin 
calitățile tehnice deo
sebite ; sensibilitate, 
selectivitate. volum 
mare la tedare și Cla
ritate perfectă. .

pentru tecuceni ar 
fi repartizat de la 
București, transferind răspunderea ce 
revine consiliului popular local către 
un imaginar și inexistent ..departa
ment al laptelui". Am purtat, în 
schimb, la consiliul popular al mu
nicipiului — adevărata instituție care 
răspunde de asigurarea bazei de a- 
provizionare și de Corecta repartiție 
a produselor in rețea — următoarea 
convorbire cu tovarășul Constantin 
SANDU, prim-vicepreședinte al comi
tetului executiv :

— Care este consumul zilnic de 
lapte in municipiul Tecuci și ce surse 
mai importante de autoaprovizionare 
aveți pentru acest produs de uz cu
rent in alimentația populației ?

— Consumul optim pentru Tecuci 
este de 5 000—5 500 litri pe zi. Firește, 
insă, dacă adăugăm și laptele folosit 
de industrie, la producerea brînzetu- 
rilor, iaurtului, untului, a altor pro
duse din lapte, cantitatea trebuie să 
fie mult mai mare.

— Este asigurată această cantitate 
din sursele de autoaprovizionare ?

— Trebuie să recunoaștem că. in 
acest moment, nu reușim să asigurăm 
complet piața cu lapte și produse 
din lapte. Este vina noastră, a con
siliului popular, a C.A.P.-urilor din 
jurul orașului. Înainte de apariția 
„Legii autoaprovizionării" nu exista, 
practic, corelare între necesarul de 
consum și baza locală de producție, 
se apela cu ușurință la fondul cen
tral. Abia cind a trebuit să aplicăm 
legea,, adică atunci cind a trebuit să 
trăim, cum s-ar spune, pe propriile 
picioare, am înțeles eroarea de a se 
fi neglijat sectorul zootehnic din 
zona noastră, de a nu fi luat din timp 
măsuri pentru creșterea producției' de 
lapte.

fermele consiliului unic intercoope
ratist și de stat alcătuit din coopera
tivele agricole de producție ale co
munelor Munteni, Drăgăne.ști. Negri- 
lești. cit și I.A.S.-urile Tecuci și 
Nicorești. Dar, după cum arătam, • 
aceste unități avind îndatoriri șl față 
de fondul de stat, cantitățile asigu
rate orașului nu sînt suficiente.

— Ce măsuri ați luat sau vă gîndiți 
să luați in viitorul foarte apropiat 
pentru ca situația de ansamblu să se 
îmbunătățească, incit gospodăria ță
rănească și C.A.P.-urile să devină 
mari producătoare de lapte, iar pe 
piață să nu se mal înregistreze defi
ciențe in aprovizionarea cu acest 
produs ?

— Multe din măsurile organizato
rice necesare au și fost luate, iar re-v 
zultatele se văd parțial. De exemplu : 
incepind chiar din acest an. numărul 
vacilor de lapte din gospodăria ță
rănească va crește de la 197, cîte sint 
astăzi in oraș, la 260. In aceeași pro
porție va crește și numărul oilor. 
Desigur, sporirea numărului anima
lelor n-a avut și nu (va avea loc de 
la sine. Pentru a stimula creșterea 
efectivelor respective vom cointere
sa. pe toate căile, crescătorii. Baza 
cointeresării respective a stat din- 
totdeauna și va sta și in continuare 
in asigurarea crescătorilor de animale 
cu furajele necesare.' Fără furaje, 
nimeni nu se apucă de crescut ani
male 1 Dealtfel, in acest scop, am și 
fertilizat 250 ha pășune, acordată de 
consiliul popular crescătorilor de ani
male. iar o altă suprafață, de 29 hq, 
acordată tot crescătorilor respectivi,, a 
fost reinsămințată cu plante perene 
de mare productivitate, specifice ' zo
nei : lolium, lucernă. trifoi. .Chiar

masa verde ce rezultă anual din 
parcuri și alte zone verzi ale muni
cipiului — aproximativ 50 tone — va 
fi pusă de acum inainte la dispoziția 
crescătorilor de animale care contrac
tează cu statul lapte și produse 
lactate. Interesul sporit pe care il 
acordăm acum crescătorilor se oglin
dește și in numărul contractelor în
cheiate : 'pentru anul 1982, ei au și 
contractat cu noi o cantitate dubla 
de lapte fată de anul 1981.

— Din cele- relatate la început 
înțeles că cea mai mare parte din~ 
laptele necesar populației municipiu
lui este procurat din fermele consiliu
lui unic intercooperatist aflat in raza 
de activitate a municipiului. Ce mă
suri ați luat ca și in această unitate 
economică să crească producția de 
lapte și produse lactate ?

— In consiliul unic intercooperatist 
există acum 9 000 vaci cu lapte și 
peste 35000 oi. Conducerea consiliu
lui și-a propus, de pe acum-, că. in, 
anul viitor, de la 16 000—17 000 hl de 
lapte, cit s-a obținut anual de la 
aceste animale, in anul 1982 să se 
realizeze cel puțin 20 000 hl. Fără în
doială, o bună parte din diferența de 

3 000—4 000 hl re
alizată va. intra si 
in consumul tecu- 
cenilor. echili- 
brindu-se astfel 
in bună măsură 
cererea si oferta 
de lapte, de pro
duse lactate. Ce 
si-au propus coo
perativele agrico

le de producție si I.A.S.-urile - din 
consiliu pentru a realiza acest lucru ? 
In primul rina vor fi departajate din 
turmele de vaci șl oi toate animalele 
neproductix’e sau slab productive, 
ținute pină acum acolo doar cu 
scopul de a putea fi „raportat" un 
număr,cit mai mare de vaci și de oi. 
Electivele insă nu vor rămine des
completate. ci golurile rămase vor fi 
umplute cu . animale de . înaltă pro
ductivitate. pe care le vom procura, 
fie de la alte ferme din județul nos
tru, fie din alte județe. De ne acum, 
în scopul realizării concrete, și nu 
„din condei", a principiului autoapro
vizionării, au fost extinse*  suprafețele 
destinate obținejii furajelor cu 260 
ha. Pină acum, suprafața cultivată 
cu furaje era împrăștiate prin toate 
unitățile consiliului, fiind adusă la 
fermele zootehnice cu cheltuieli în
semnate de transport. risipindu-se 
furajele. De acum încolo, incepind 
chiar din anul 1982, baza furajeră — 
culturile de răpită, sfeclă, porumb — 
va fi mutată în imediata apropiere 
a fermelor. Vor fi extinse pe toată 
suprafața posibilă culturile duble, 
suprafețele de porumb-slloz.

Desigur, • tot ceea ce v-am relatat 
nu sint ultimele său totalitatea mă
surilor. In funcție de cerințe și1 avan
taje și pe măsură ce va crește efec
tivele de animale, vom spori supra
fețele destinate culturii furajelor, le 
vom Îmbunătăți, incit producția de 
lapte și produse lactate să poată sa
tisface in condiții tot mai bune cerin
țele populației.

Convorbire consemnată de 
Gli. GRAURE

Urmările concrete actuale : din ne
cesarul zilnic de lapte al municipiu-

în acorduri grave, monu
mentale, impresionante prin 
sugestia lor de mister cos
mic și „muzică a sferelor", 
cu ajutorul unor imagini, 
fascinante prin valoarea lor 
documentară, inedită, dar 
și prin forța lor plastică. 
„Mondo umano" începe cu 
evocarea stării de inde- 
terminare, „ante mare et 
terras", atit de emoționant 
evocată și de marele nos
tru poet Emindscu, intr-un 
poem din care se recită un 
fragment.

După prefigurarea naște
rii macrocosmosului si miș
cărilor lui grandioase aten
ția se concentrează asupra 
unei alte geneze, unei alte 
stări, unei alte dinamici : 
filmul lui Ioan Grigores- 
cu evocă nu atit „planeta 
Pămint". cit „pămintul 
oamenilor" și „lumea uma
nului". a omului ca „măsu
ră a tuturor lucrurilor". El 
este axat pe problematica 
cea mal actuală și fierbin
te a acestui univers — pro
blematică de a cărei rezol
vare depind deopotrivă mai 
intii supraviețuirea, apoi 
progresul civilizației și șan
sa atingerii fericirii.

Printr-o mișcare de 
„transfocator" coborim, din 
zonele galactice pe Pă
mint. Sursa imaginilor a- 
cestui film: călătoria. încă 
mai de mult,, din filmele 
TV programate duminica 
(din care acest nou film de 
montaj își trage, dealtfel, 
cea mai importantă sub- 

* stanță), l-am putut invidia 
pe loan Grigorescu pentru 
vocația, pentru șansa lui de 
neobosit' călător pe drumu
rile tuturor continentelor, 
de „homo viator". Cu men
talitate de reporter, înar
mat nu numai cu ascuțit 
spirit de observație și cu 
condei, ci și cu aparat de

filmat. pe care-1 minuiește 
cu dexteritate, loan Grigo
rescu a bătut pămintul in 
lung și-n lat. din Japonia 
in America de Nord și de 
Sud. din Sahel in Scandi
navia. din Londra cu ale 
sale Hyde Park — Spea
ker’s Corner ori Trafalgar 
Square, la Paris — sub Tur
nul Eiffel, și de acolo in 
Machu Pichu. in Palmira 
ori in Maghreb. Avantaje
le întru cunoaștere ale .că
lătoriei nu se mai cereau 
argumentate. loan Grigo-

și culoare., esențe: împli
niri sau aspirații, satisfac
ții sau drame umane. Sen
surile' se lasă' descifrate 
doar prin implicare. Pretu
tindeni, loan Grigorescu a 
fost insolit de dorința 
de a interpreta ceea ce se 
oferă generos receptării, de 
pasiunea — expresie a an
gajării — de a vedea, din
colo de suprafețe și culori, 
fenomenele si. dincolo de 
ele,' problemele; probleme
le de care depinde soarta 
lumii.

tate naturală și cea de 
boală a pămintului; intre 
visul păcii mondiale și coș
marul războiului nuclear.

Autenticitatea privirii este 
mereu susținută și confir
mată de valorificarea unor 
date cu valoare de argu
ment hotăritor. (Concluden
te apar, astfel, celor ce văd 
„Mondo umano" cifrele dez
văluind . ravagiile foamei 
ori demența cursei înarmă
rilor).

Perspectiva lui loan Gri
gorescu nu este nici aceea

„Mondo umano“
rescu a mers pe urmele 
vechilor civilizații și a ce
lor în curs de formare, a 
surprins felurite ipostaze 
ale omului: „faber", „sapi
ens", „aestheticus", „mer- 
cator" (plimbîndu-ne din 
piețele africane pină-n cele 
ale Asiei). A inregistrat 
secvențe' de o mare bogă
ție și varietate, evenimen
te (sociale, politice, științi
fice), dar și stări și fapte 
cotidiene (aspecte banale, 
dar care arată pentru noi 
atit de exotic cind se pe
trec nu numai in junglă, 
dar chiar in Picadilly Cir
cus). Contrazicîndu-și sin
gur titlul serialului TV 
(parafrază la Shakespeare), 
Ioan Grigorescu nu este un 
privitor detașat. Pretutin
deni, atras evident de pito
resc, de spectaculos, de in
solit, loan Grigorescu am
biționează să fie totuși alt
ceva decit un turist curios 
ori un spectator aflat la 
Theatrum Mundi: să desci
freze, dincolo de aparențe

Pretutindeni, realitate ce 
se impune, el relevă con
trastul frapant, violent (su
gerat metaforic chiar prin 
acea imagine a drumului de 
pe Terra, tăiat de o preg
nantă linie de demarcație). 
Contrastul între civilizații 
încremenite sub un șoc al 
trecutului sau, dimpotrivă, 
puternic lansate in intim- 
pinarea șocului viitorului ; 
intre un timp încremenit, 
unul al clepsidrei și un al
tul, accelerat, al științei. 
Contrastul înfiorător intre 
mizerie și opulență, intre 
foamete și bunăstare, in
tre explozia demogra
fică si criza alimentară, 
intre zone de densă cultură 
și cele de întunecat obscu
rantism, între tinerețe si 
bătrînete, mai ales ca stări 
de spirit; între puritatea na
turii (fizice și umane) și 
poluare (cea chimică, cea a 
toxicomaniei ori cea a te
rorismului) ; intre megalo- 
polisul ideal si jungla unor 
orașe; intre starea de sănă-

a unul sceptic, dar nici 
aceea a optimismului edul- 
corant. Luciditatea analizei 
este mereu dublată de în
crederea in forța de redre
sare murală și in capacita
tea revoluționarii lumii sub 
semnul unei zodii mai seni
ne, al dreptului la viață 
demnă, la egalitate, la li
bertate al tuturor popoare
lor lumii. „Mondo umano" 
se instituie, astfel, intr-o 
operă de conștientizare cu 
privire la punctele nevral
gice și pericolele ce pla
nează asupra destinului vii
tor al omen ir iL El însuși 
mostră de publicistică an
gajată. „Mondo umano" 
cheanTB la responsabilitate, 
este un alt manifest pentru 
„apărarea sănătății pămin
tului".

Spectacolele lumii evocate 
sint multiple. Firul roșu, 
premisa fundamentală a 
atitqr altor transformări ne
cesare: pacea. Argumentul 
rațional și sensibil cel mai 
frecvent: dreptul la viață

și fericire al celor mai tineri 
fii ai omului, obligația de 
a salva „speranța viitoru
lui". loan Grigorescu fil
mează insistent pe toate 
meridianele lumii, inclusiv 
in Cișmigiu, chipuri, priviri 
calde, pure și întrebătoare 
de copii. Și imaginile sale 
au acea pregnantă expresi
vitate ce denotă cu adevă
rat iubirea.

Acest centru de greutate 
al filmului, card coincide 
atit de fericit cu momentul 
în care mase largi de oa
meni ai muncii din tara 
noastră își exprimă entu
ziasta adeziune la Apelul 
păcii, își manifestă hotărît 
nu numai dorința de pace, 
ci și cea de a interveni ac
tiv in apărarea rațiunii îm
potriva absurdului, în salv
gardarea omenirii, atestă 
calitatea de publicist a lui 
loan Grigorescu și tot
odată angajarea umanistă, 
socială și politică a cine
matografiei noastre. (Mon
tajul; Alex. Petrescu, Mir
cea Ciociltei. Imaginea, ală
turi de loan ■ Grigorescu: 
Pantelie Țutuleasa. George 
Voicu). Și. desigur, valoarea 
filmică ar fi crescut printr-o 
mai riguroasă selectare și 
mai ales organizare ideatică 
a materialului, printr-o mai 
mare creditare a imaginii 
și reducere a comentariului 
verbal — pe alocuri livresc.

Semnificativ, acest film 
de montaj, ale cărui prime 
secvențe amintesc prin do
cumente ori prin efecte 
de „Războiul stelelor", sfîr- 
șește prin a oferi spectato
rilor imaginile unor multi
plicate la nesfirșit poduri — 
ridicate la rangul de simbo
lice punți ale prieteniei si 
colaborării — intru asigu
rarea vieții, a păcii întregu
lui pămint.

Natalia STANCU

„Săptămina cărții științifice și tehnice^
Ieri, la clubul ..Con

structorul" din Bucu
rești. Combinatul pe
trochimic Brazi, lrf- 
treprinderea de auto
camioane Brașov si 
I.A.S. Ograda — Ialo
mița a avut loc des
chiderea ediției djn 
anul ' acesta (23—29 
noiembrie) a „Saptă- 
minii cârtii științifice 
și tehnice".

Ediția din ace’st an, 
integrată etapei de 
masă a Festivalului, 
națioinal „Cintarea 
României" și organi
zată de Consiliul Cul
turii și Educației So
cialiste, Consiliul Na
țional pentru Știință 
și Tehnologie' și Con
siliul Central al Uniu
nii Generale a Sindi
catelor din România, 
iși propune să contri
buie la intensificarea 
activității de propa
gandă și difuzare a 
cărții științifice, teh
nice. de popularizare 
a științei, atragerea la 
studiu și lectură al oa
menilor muncii de di
verse profesii pentru 
ridicarea continuă a 
nivelului lor de cu
noaștere. valorifica
rea potențialului infor- 
mativ-docurfientar al

bibliotecilor pe calea 
colaborării cu unități
le specializate din 
pioducție, cultură, in- 
vățămint și cercetare.

Cu concursul editu
rilor de profil, in ca
drul „Săptâmimi" se 
vor organiza intilniri 
ale cititorilor cu o se
rie de autori și redac
tori de specialitate, 
dezbateri, prezentări 
ale unor recente apa
riții editoriale, mese 
rotunde, simpozioane, 
expoziții, vitrine te
matice și standuri de 
cărți in întreprinderi 
și instituții, cluburi și 
cămine muncitorești, 
cămine • culturale, bi
blioteci. unități agri
cole ș.a.

O atenție deosebită 
se va-acorda prezen
tării și dezbaterii unor 
lucrări apărute la Edi
tura politică in cadrul 
seriilor consacrate 
gindlrii economice», so- 
cial-politice și filozo
fice a președintelui 
României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
expresii ale remarca
bilei . sale contribuții’ 
la dezbaterea unor 
importante probleme 
cu care se confruntă' 
orrtenirea.

Vor avea loc. de 
asemenea, acțiuni cu 
cartea consacrate edu
cării material ist-știin- 
țifice a maselor — cu 
sprijinul editurilor și 
unor publicații perio
dice, al comisiilor lo
cale. de răspindire a 
cunoștințelor cultural- 
științifice și tennice 
— precum și discuții 
pe marginea lucrări
lor publioate intr-o 
serie de apreciate co
lecții și serii de carte 
științifică și tehnică.

Manifestările orga
nizate vor constitui 
totodată un prilej de 
biianț privind editarea 
cărții științifice și teh
nice. precum și de 
dezbatere a lucrărilor 
propuse să apară in 
anul 1982. in vederea 
îmbunătățirii activi
tății editoriale, pen
tru a contribui intr-o 
măsură mai mare : la 
accelerarea progresu
lui tehnic, la formarea 
și dezvoltarea con
științei omului nou. la 
ridicarea nivelului ge
neral de cunoaștere a 
maselor largi, la per
fectionarea cunoștin
țelor profesionale.

„TEZAUR ISTORIC BUCUREȘTEAN"
Sub genericul de mai sus a avut 

loc duminică, la sala Dalles, un sim
pozion prilejuit de împlinirea a 60 
de ani de la Înființarea Muzeului de 
istorie al municipiului București. 
Prof. George Potra. Petre Dache, di
rectorul muzeului, și Panait I. 
Panait, șef de secție la muzeul amin
tit, au înfățișat evoluția colecțiilor și 
activitatea științifică și educativă a 
muzeului de-a lungul celor 6 decenii

de existentă. Au fost prezentate ima
gini ale unora dintre cele peste 
300 000 de obiecte ce alcătuiesc astăzi 
patrimoniul muzeului, intre care ce
lebra „Zeiță de la Vidra", harta stol
nicului Cantacuzino, cărți rare ieșite 
de sub teascurile primelor tipografii 
bucureștene, stampe, valoroase foto
grafii ale Bucureștilor de altădată și 
de azi, veșminte de epocă din colec
țiile muzeului. (Silviu Achini).
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Delegația Adunării Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene a părăsit Capitala

(Urmare din pag. I)
înminirid scrisorile de acreditare, 

ambasadorul JOSEF SIMON a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetului. Central al 
Partidului Comunist Român. Marii 
Adunări Naționale, Guvernului și în
tregului popor român cele mai cor
diale salutări tovărășești Șl urarea de 
noi succese !n construcția socialistă 
din partea tovarășului Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ceho
slovace, a Comitetului Central al 
P.C. din Cehoslovacia, Adunării 
Federale, guvernului și a întregului 
popor cehoslovac.

In cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador, după ce se re
levă prietenia profundă statornicită 
între popoarele noastre, cu rădăcini 
istorice in lupta comună pentru eli
berare națională și independență, se 
spune :

„Poporul cehoslovac dă o înaltă a- 
preciere succeselor pe care le obțin 
oamenii muncii români in construc
ția .societății socialiste multilateral 
dezvoltate și in realizarea hotăririlor 
Congresului al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român".

In continuare, in cuvintare se a- 
rată : „Poporul cehoslovac se bucură 
sincer pentru dezvoltarea permanentă 
și adincirea colaborării cehoslovaco- 
remăne în domeniile politic, ideolo
gic, economic, și cultural, pentru în
tărirea colaborării reciproce in ca
drul Tratatului de la Varșovia și 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. Această colaborare a creat o 
bază trainică pentru continua dezvol
tare multilaterală a relațiilor dintre 
țările noastre frățești, spre binele 
popoarelor lor și in interesul comu
nității socialiste, precum și al socia
lismului și păcii in lume".

In încheierea cuvintării se subli-

Cronica
In perioada*  16—22 noiembrie, o de

legație a Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Consum „Centrosoiuz" 
din U.R.S.S., condusă de D. I. Gutkov, 
vicepreședintele uniunii, a făcut o vi
zită in țara noastră. Delegația a avut 
convorbiri cu tovarășul Paul Nicu- 
lescu, președintele Centrocoop. pri
vind stadiul colaborării bilaterale și 
perspectivele dezvoltării acesteia in 
perioada următoare și a vizitat unități 
comerciale și de producție ale coope
rației de consum din județele Pra
hova, Sibiu și Vilcea.

Timpul probabil pentru 25. 26 șl 27 
noiembrie. In țară : Vremea va fi cal
dă in primele zile, apoi se va răci în- 
cepind din nord-vestul țării. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea precipi
tații mai ales sub formă de ploaie și 
lapoviță in jumătatea de nord a țării, 
în rest vor cădea ploi izolate. Vint 
moderat, cu intensificări în zona de 
munte, unde pe alocuri va viscoli zăpa
da. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 2 și plus 8 grade. 
Izolat mai coborite în depresiuni, iar 
cele maxima între 3 și 13 grade, local 
mai ridicate la început. Pe alocuri se 
va produce ceață. In București : Vre
me in general caldă, mai ales in pri
mele Zile. Cerul va fi schimbător, fa
vorabil ploii slabe. Vint moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre
1 și 4 grade, iar cele maxime intre 7 
și 10 grade. Ceață slabă dimineața. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

In masivul Bucegi, pe pirtiile de 
schi, pe cele de bob și sanie s-a aș
ternut stratul moale și alunecos de 
omăt. Pentru acest nou sezon, edilii 
din județul Prahova, asociațiile si 
cluburile sportive de aici s-au pre
gătit bine, din timp. x

De la primarul orașului Sinaia, Ion 
Paraschiv, aflăm că pe Valea Doru
lui, Virfu cu Dor, Furnica, pe Valea 
lui Carp și Poiana Popicăriei lucră
rile de curățire a pirtiilor au fost 
încheiate inainte de venirea zăpezii; 
s-au săpat șanțuri de refugiu, s-au 
așezat parazăpezi. Timp de citeva 
săptămini, circa 150 de sportivi pe zi 
— de la asociațiile din stațiune, de la 
clubul orășenesc — au prestat- mii de 
ore de muncă patriotică. S-au remar
cat mai ales elevii sportivi de la clu
bul școlar din localitate. După cum 
aflăm, ei, elevii în primul rind. vor 
beneficia de pirtiile bine aranjate. 
Pentru tineret și copii, pe pi'rtia de 
la Poiana Popicăriei — cea mai a- 
propiată de oraș — s-a instalat încă 
un „telebaby" (mai există unul pe 
o lungime de 600 metri) pe o dis
tanță de 400 de metri. La acest cen
tru vor funcționa zilnic instructori- 
monitori.

Dar ce se face, ce s-a făcut la 
cercul de turism alpin condus de pro
fesorul Virgil Grivescu. de la Casa 
pionierilor din Sinaia? Toate marca
jele cărărilor de munte au fost re
vizuite, înlocuite, vopsite; acum se 
confecționează, cu ajutorul colegilor 
de la cercul de geografie si științe 
naturale, hărți turistice care vor fi 
așezate la’ intersecțiile cărăruilor din 
Bucegi. Vorbind despre hărți, să 
spunem că și in fata gării Sinaia a 
fost instalată una mare, turistica. 
Orice oaspete are astfel posibilitatea 
să știe precis locul cabanei, lungimea 
drumului, posibilitățile de ajungere. 
De la întreprinderea de transport pe 
cablu Brașov aflăm câ liniile de te
leferic, teleschi, telescaun sint cu 
toate reviziile terminate. Ele vor 
funcționa în condiții bune, cu un 
program adecvat sezonului — sîm- 
băta și duminica, de dimineață pînă 
seara atît la Sinaia, cit și la Bușteni. 
Tot aici este locul să spunem că în 
acest sezon, de la Sinaia si pînă la 
Cota 1 400. vor circula, din sfert in 
sfert de oră, autobuze. .

Magazinele din Sinaia și alte loca-

• Mondo umano: GRIVIȚA — 9 ; 
.11,15; 13.30; 15.45: 18; ?0,15, COTRO-
CENI — 15; 17.30; 20.
• învingătorul: LIRA — 15,30; 18; 20, 
DOINA — 16; 18: 20.
• Dot și cangurul: DOINA — 9.15; 
11,30; 13; 14,30, VIITORUL — 15,30.

★
între 19 și 23 noiembrie, o delega

ție a organizației cooperatiste Lega 
Nazionale delle Cooperative e Mu- 
tue — Legacoop din Italia, condusă 
de Umberto Dragone, vicepreședinte

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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campionatele mondiale de gimnastică ' Prefață la sezonul „alb" 
Băieții au debutat ieri. Azi e rîndul fetelor...

corespondenta din moscova
Au început aceste campionate 

mondiale din anul*  împlinirii cente
narului F.I.G. prin concursul mascu
lin nr. 1 A — concursul pentru echi
pe — exerciții impuse. Am văzut în
treceri de o calitate bună, deși parcă 
nu s-a atins nivelul olimpic, din anul 
trecut. Formațiile U.R.S.S., Japoniei, 
R.D.G. și Chinei, în special, se des
prind de celelalte, cu toate că fiecare 
prr htă cițiva echipieri noi. Motive 
d optimism pentru clasarea repre
zentativei noastre masculine printre 
echipele citate mai sus. la drept 
vorbind, nu erau, mai cu .seamă 
după accidentarea lui Dan Odorhean. 
Se știe că ea a fost întinerită în 
mare măsură, deși aceasta n-ar tre
bui să o reținem ca drept cauză, fi
indcă in general aici, la campionatele 
mondiale, evoluează gimnaști tineri, 
valoroși. Sigur însă, reprezentativa 
noastră are puțină experiență inter- 
lațională de prim rang (spre exem
plu, Emilian Nicula deține la activ, 
■a senior, numai turneul campiona- 

. elor europene și pe cel al univer- 
dadei, ambele din acest an), ceea ce 

contribuit ca ieri ea să nu țină 
asul cu cei mai puternici in cadrul 
ever al exercițiilor impuse. în cla- 
ament ocupă abia locul al nouălea 

(cu 284.90 puncte), poziție pe care 
băieții vor trebui să lupte din greu 
ca să și-o amelioreze cu prilejul
concursului nr. 1 B t exerciții li
ber alese. Clasamentul pe echipe,
după această primă zi. arată astfel : 
1. U.R.S.S. — 293,60 puncte ; 2. Ja
ponia — 291.45 p ; 3. R.D. Germană 
— 290.70 p ; 4. R.P. Chineză — 290.00 
p; 5. S.U.A. — 286,70 p; 6. R. F. Ger
mania — 286,05 p ; 7. Bulgaria — 
285.45 p; 8. Franța — 285.15 p; 
9—10. România și Ungaria — cîte 
284.90 p etc. In clasamentul in
dividual conduce Iuri Korolev (U- 
niunea Sovietică), cu 58,95 puncte, 
urmat de coechipierul său Alexandr 
Ditiatin, cu 58.80 puncte. întrecerea 
băieților se reia miercuri seara, cu 
exercițiile liber alese — cind va fi 
desemnată echipa masculină campi
oană mondială 1981 și se va decerna 

niază hotărirea ambasadorului de a 
contribui cu toate forțele la continua 
întărire a prieteniei și dezvoltarea 
colaborării dintre tarile noastre, in 
folosul ambelor popoare și state, al 
cauzei păcii și socialismului.

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit peqtru urările adresate și 
a transmis, din partea sa, a Partidu
lui Comunist Român, Marii Adunări 
Naționale, guvernului și poporului 
român, un salut prietenesc și cele 
mai bune urări de noi realizări in 
construcția socialismului tovarășului 
Gustav Husak, Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, Adunării Federale, guver
nului și poporului cehoslovac.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român, după ce se sublinia
ză că oamenii muncii din țara noas
tră dau o înaltă apreciere activității 
desfășurate de oamenii muncii din 
Cehoslovacia, realizărilor pe care la 
obțin sub conducerea partidului in 
edificarea noii orinduiri, in transpu
nerea în viață a hotăririlor Congresu
lui. al XVl-lea al P. ■ C. din Ceho
slovacia și sint evidențiate relațiile 
tradiționale de prietenie și conlucra
re dintre popoarele și țările noastre, 
se spune : „Sintem bucuroși să con
statăm și cu acest prilej că între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din 'Cehoslovacia, in
tre Republica Socialistă România Și 
Republica Socialistă Cehoslovacă 
s-au statornicit și se dezvoltă rapor
turi de strinsă prietenie și colabora
re, pe baza deplinei egalități in drep
turi. a stimei și respectului reciproc. 
Sîntem convinși că, in cadrul favo
rabil creat de înțelegerile și hotărîri- 
le stabilite in timpul convorbirilor pe 
care le-am avut cu tovarășul Gustav 
Husak la Praga, in primăvara aces
tui an, precum și de documentele 
semnate cu acest prilej, colaborarea 
multilaterală româno-cehoslovacă va

zilei
al organizației, a efectuat o vizită în 
țara noastră. Delegația a avut con
vorbiri cu tovarășul Paul Niculescu, 
președintele Centrocoop. privind sta
diul colaborării bilaterale și perspec
tivele dezvoltării acesteia in perioada 
următoare și a vizitat unități comer
ciale și de prestări de servicii ale 
cooperației de consum din județele 
Prahova și Brașov. De ambele părți 
s-a apreciat că există reale posibili
tăți pentru dezvoltarea schimburilor 
economice, a cooperării in producție, 
a schimburilor de experiență și in 
alte domenii.

Cu acest prilej a fost semnat un 
aide-memoire care cuprinde ■ princi
palele orientări convenite privind 
dezvoltarea colaborării romyio-ita- 
liene in acest sector de activitate.

primul „set" de trei medalii al edi
ției nr. 21 a Campionatelor mondi
ale.

In jurul întrecerilor feminine — 
care încep astăzi, cind se presupune 
că se vor ocupa toate cele 18 000 de 

■locuri din partea rezervată gimnas
ticii la marea sală „Olimpiiski" — 
interesul este foarte mare. Echipa 
României (Grigoraș, Dunca, Eberle, 
Turner, Agache. Stănuleț), care va 
concura fără cea mai renumită gim
nastă din lume — Nadia Comăneci. 
va evolua — in cadrul exercițiilor 
impuse — mai întii la bîrnă. deschi- 
zind seria evoluțiilor sale prin Du- 
mitrița Turner. La celelalte trei a- 
parate, probabil că începutul il va 
face tinăra sibiancă Mihaela Stănu- 
leț. Ultima concurentă româncă -7 
deci prima, socotită valoric — va fi, 
posibil la toate aparatele, Cristina 
Grigoraș, Sigur însă, aceasta va fi 
ultima executantă a echipei noastre 
în cadrul probei de sărituri. Evolu
ția formației române în grupa a treia 
(ora 11 — ora Bucureștiului) are ma
rele dezavantaj că se va produce 
înaintea celei a echipei R.D. Germa
ne (grupa a patra) și a celei sovie
tice. mai ales (grupa a cjncea), ale 
căror Întreceri vor debuta după-a- 
miază.

O ultimă Informație despre un as
pect foarte important pentru desfă
șurarea competiției : astăzi diminea
ță se trage la sorți componența bri
găzilor de arbitri judecători. Să spe
răm că — așa cum a declarat la con
ferința de presă Iuri Titov, preșe
dintele Comitetului Executiv al 
F.I.G., într-adevăr s-a pits ordine in 
această privință, sporindu-se efectiv 
exigența în alegerea corpului de ju
decătoare, și, firește, în prestarea 
unui arbitraj competent și absolut 
obiectiv, servind interesele sportive 
ale dezvoltării gimnasticii feminine 
internaționale.

în ceea ce ne privește, sperăm că 
fetele noastre se vor comporta pe 
măsura talentului și pregătirii lor.

Valerlu MIRONESCU 

cunoaște o dezvoltare și mai puter
nică in viitor, spre binele popoarelor* 1 * 
ambelor țări. în interesul cauzei ge
nerale a socialismului, destinderii și 
păcii în Europa, și in întreaga lume".

în continuare, in cuvintare se 
arată: „Preocupindu-ne permanent 
de asigurarea tuturor condițiilor pen
tru dezvoltarea susținută economico- 
socială a țării. România socialistă 
desfășoară. în același timp, o amplă 
activitate internațională pentru afir
marea unei politici de pace, oprirea 
agravării situației mondiale, încetarea 
cursei înarmărilor si trecerea la 
dezarmare, și în primul rînd la dezar
marea nucleară, soluționarea tuturor 
conflictelor și problemelor litigioase 
numai și numai pe cale pașnică, prin 
tratative.

Acordăm o atenție deosebită colabo
rării cu țările membre ale C.A.E.R., 
precum și în cadrul Tratatului de la 
Varșovia, dezvoltării relațiilor de 
prietenie și solidaritate cu toate ță
rile socialiste. Amplificăm colaborarea 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
statele nealiniate. Promovăm, de a- 
semenea. raporturi largi cu țările ca
pitaliste dezvoltate, in spiritul co
existentei pașnice".

Șeful statului român a urat amba
sadorului cehoslovac succes in misiu- , 
nea încredințată și l-a asigurat de 
întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului si al său personal.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut. într-o atmosferă de 
caldă prietenie tovărășească, cu am
basadorul Josef Simon.

La solemnitate si convorbire au 
participat Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, și Silviu Curtlceanu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

Au fost, de asemenea, orezenti 
membri ai Ambasadei R. S. Ceho
slovace la București.

vremea

Delegația Adunării Populare Su
preme a Republicii Populare Demo
crate Coreene, condusă de tovarășul 
Hwang Jang You, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării, care a făcut o vizită in tara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale, a părăsit, luni seara, Ca
pitala.

Lâ plecare, in Gara de Nord, oas
peții au fost salutați de tovarășul 
Nicolae Giosan. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, de deputati ai M.A.N.

Au fost de fetă Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei.

✓

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Luni, 23 noiembrie, tovarășul Vir

gil Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. f-a intilnit cu delegația Par
tidului Socialist Unit din Berlinul 
occidental. condusă de tovarășul 
Horst Schmitt, președintele partidu
lui. care. Ia invitația C.C. al P.C.R., 
efectuează o vizită in tara noastră. 
Din delegație fac parte tovarășii : 
Heinz Thomaszik. membru al Birou
lui Politic si al Secretariatului C.C. 
al P.S.U. din Berlinul occidental. 
Wolfgang Gruger, membru al C.C., și 
Horst Loffler. redactor-șef adjunct al 
ziarului „Die Wahrheit", organul de 
presă al P.S.U. din Berlinul occi
dental.

In cursul întrevederii s-a efectuat 
o informare reciprocă asupra activi-

Ședința comună a Comitetului de conducere al Grupului 
român din Uniunea Interparlamentară și a Grupului 
parlamentarilor români pentru securitate europeană
Luni a avut loc. la Palatul Marii 

Adunări Naționale, ședința comună a 
Comitetului de conducere al Grupu
lui român din Uniunea interparla
mentară și a Grupului parlamentari
lor români pentru securitate și coope
rare în Europa. în cadrul căreia s-a 
procedat la analiza activității des
fășurate de*Grupul  interparlamentar 
român la reuniunile Uniunii inter
parlamentare din acest an. a contac
telor avute de deputății români cu 
parlamentari din țările europene si 
din alte state, in spiritul liniilor 
directoare ale celui de-al Xll-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân. al concepției tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind inaltgje răspunderi 
ce revin parlamentelor și parlamen
tarilor de a acționa cu fermitate in 
direcția mobilizării opiniei publice 
mondiale și naționale pentru a se 
determina reluarea și continuarea 
politicii de destindere, înfăptuirea 
marilor idealuri de pace si securitate, 
preintimpinarea unui nou război, 
pentru colaborare, independentă si 
libertate, pentru progres economic si 
social.

A fost prezentată o informare în 
legătură cu activitatea desfășurată 
de Grupul român din Ugiunea ipter- 
parlamentară In cursul acestui an. In 

litățl pe care le-am vizitat sint și ele 
aprovizionate cu schiuri, bocanci, ha
norace și altele. Facem insă și o re
marcă critică : de ce nu se înființea
ză centre de închiriere a materialului 
sportiv și la Piatra Arsă, și la Hotelul 
Alpin, chiar și la Babele ? In anii 
trecuti. așa a fost, și a fost bine. In 
magazine n-am văzut sănii și nici 
schiboburi. Să, nu le aibă I.C.R.M. 
Ploiești? Le are. Atunci, ce au de Spus 
comerciantii de pe Valea Prahovei ?

Iată-ne și la Clubul orășenesc 
Sinaia, in căutarea algendei de com
petiții de masă și de performantă la 
schi, la bob, la sanie. Din păcate, o 
asemenea agendă nu era acum citeva 
zile. De ce? Președintele clubului. 
Paul Popa, motivează tă „Acum ne 
ocupăm de alegeri la club...". Da. dar 
uite, natura nu vrea să tină seama 
de alegeri! Este cazul de putină 
grabă.

în încheiere, un cuvint despre acei 
oameni temerari și plini de abne
gație. păzitorii muntelui: salvamon- 
tiștii. Șeful lor. veteranul salva- 
montist sinăian Mihai Sirbu. ne în
deamnă să facem din nou atent pe 
iubitorul sportului alb asupra faptu
lui că muntele își are legile lui și 
că ele trebuie respectate. „în primul 
rind, ne-a spus el. oaspeții noștri să 
vină echipați ca pentru înălțime pe 
timp de iarnă: apoi să ia in serios 
toate instrucțiunile care se află a- 
fișate la orice poartă de urcuș în 
Bucegi".

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii" 

în citeva rînduri
• Astăzi începe în Sala sporturilor 

din orașul Tg. Mureș cea de-a 20-a 
ediție a competiției internaționale 
masculine de handbal „Trofeul Car- 
pați". Iată programul primei zile : 
ora 16 : România A — România B ; 
ora 17,30: Polonia — Franța ; ora 
19 : U.R.S.S. — Spania.

• Meciurile disputate în ziua a treia 
a „Cuoei mondiale" la volei mascu
lin s-au inchșiat cu următoarele re
zultate : U.R.S.S. — Tunisia 3—0 ; 
Cuba — Polonia 3—0 ; Brazilia — Ita
lia 3—2 ; R. P. Chineză — Japonia 
3—1.

Cu prilejul vizitei In tara- noastră 
a delegației Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, ambasado
rul acestei țări la București, Sin In 
Ha, a oferit, luni, un dineu. Au par
ticipat’ președintele Marii Adunări
Naționale, alte persoane oficiale ro
mâne.

*
Delegația coreeană a vizitat Mu

zeul de istorie al Republicii Socialis
te România. Muzeul satului si de 
artă populară. Universitatea Bucu
rești, noi cartiere de locuințe din 
Capitală și a asistat la un spectacol 
al ansamblului „Rapsodia Română".

tătii si preocupărilor actuale ale Par
tidului Comunist Român si Partidu
lui Socialist Unit din Berlinul occi
dental și s-au abordat unele aspecte 
ale situației internaționale. Totoda
tă. a fost exprimată dorința celor 
două părți de a dezvolta și adinei și 
în viitor bunele relații dintre ele. in 
spiritul stimei si respectului reciproc, 
în interesul celor două partide, al 
cauzei păcii, dezarmării, securității 
și independentei naționale, progresu
lui social, cooperării și colaborării 
internaționale.

La convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, tovărășeas
că. au luat parte tovarășii Iosif Uglar 
si Ghizela Vass, membri ai C.C. al
P.C.R.

acest sens, au fost evidențiate unele 
din cele mai importante propuneri și 
acțiuni întreprinse de delegațiile ro
mâne la reuniunile interparlamentare 
de la Manila și Havana din acest an, 
relevindu-se importanta deosebită 
acordată de parlamentarii români 
problemei cooperării și securității in 
Europa, participării active a parla
mentelor țârilor semnatare ale Ac
tului final de la Helsinki la înche
ierea Cu succes a reuniunii de la 
Madrid.

A fost dată o înaltă apreciere re
centei inițiative de pace de impor
tanță excepțională a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. privind organi
zarea și desfășurarea unor ample 
acțiuni de masă în tara noastră, me
nite să permită manifestarea pu
ternică a voinței de pace a poporului 
român, hotărirea întregii noastre na
țiuni de a acționa. Împreună cu 
celelalte popoare, cu forțele progre
siste din întreaga lume, pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru dezar
mare generală, și in primul rind 
dezarmare nucleară, pentru securita
te. colaborare și pace in întreaga 
lume.

în cadrul discuțiilor, membrii celor 
două grupuri au reafirmat hotărirea 
lor de a acționa neobosit pentru 
înfăptuirea generoaselor idei ale ini
țiativei președintelui României, cu
prinse și in Apelul pentru dezarmare 
și pace al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, astfel îneît. prin 
unirea eforturilor popoarelor, parla
mentelor, ale tuturor forțelor pro
gresiste și democratice din Europa 
și din întreaga lume, să «se asigure 
triumful cauzei păcii și securității.

tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
11.00 Tribuna’ experienței
11.25 Film artistic : „Drumul oaselor" 

(partea a n-a)
12.25 Originea omului — serial științific.
13.15 Telex
15.50 Telex
15.55 Teleșcoală
17.15 Clubul tineretului
18.00 Inima tinără a satului
18.25 Consultații in sprijinul tnvățămln- 

tutui politico-ideologic
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.50 Practic, util, gospodărește
20.00 Teatru TV : „Zborul”
21.30 Luptăm pentru pacea lumii
21.35 Pentru dezarmare și pace — o 

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

21.55 Rapsodia Română
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19.25 Film serial pentru copil. ..Puștiul"
19,50 Seară de operă TV. „Rusalka"
20.35 Viața economică
21,05 Program muzical
21,40 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim... (reluare)
22,05 Telejurnal

(Urmare din pag. I)
climat de încredere și cola
borare între toate națiuni
le lumii, s-a pronunțat 
pentru depășirea unor stări 
de fapte care trenează in 
discuții abstracte și trece
rea la măsuri concrete și 
efieiente.

Cercurile care văd in 
război o inevitabilă alter
nativă ignoră, sau poate 
nu-și dau seama, că ex
traordinara' voință de pace

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZAIR

Excelenței Sale general de corp de armată 
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU 

WA ZA BANGA
Președinte fondator al Mișcării Populare a Revoluției, 

Președintele Republicii Zair
KINSHASA

Sărbătorirea zilei naționale a țării dumneavoastră tmt oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate poporului zairez prieten.

Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare statornicite între țările noastre vor cunoaște o continuă 
aprofundare și diversificare, in folosul reciproc al popoarelor român și zairez, 
al cauzei păcii, destinderii, independenței, înțelegerii intre toate națiunile 
lumii, al edificării unei noi ordini politice și economice internaționale.

N1COLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilia Verdeț, prim-ml- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a adresat o tele
gramă de felicitare primului comișar 
de stat al Consiliului Executiv Zai
rez, N’Singa Udjuu Ongwakebi Un- 
tule, cu prilejul aniversării Zilei na-

Zairul, care își sărbătorește as
tăzi ziua națională, este una dintre 
cele mai mari țări ale continentu
lui african. Pe o suprafață de 
2 345 885 kmp trăiesc aproximativ 
27 milioane de locuitori, care locu
iesc în marea lor majoritate in me
diul rural. Subsolul țării adăpos
tește imense resurse de cupru (de 
unde și denumirea de „tară a mun
ților de cupru", Zairul fumizind 
peste o cincime din producția mon
dială de metal roșu), diamante, u- 
raniu, cobalt, zinc, aur și alte mi
nereuri cu largă Întrebuințare in 
industria modernă.

în anii care au trecut de la pro
clamarea independenței și mai cu 
seamă din 1965, cind la conducerea 
țării a venit președintele Mobutu 
Șese Seko, tinârul stat african a 
făcut importanți pași înainte pe ca
lea valorificării in folosul propriu 
a resurselor naționale, jefuite vre
me de decenii de monopolurile 
străine. Exploatarea marilor zăcă
minte minerale a trecut sub con
trolul statului. Pe harta economică 
a Zairului au apărut numeroase 
obiective industriale, baraje, exploa
tări agricole, căi de comunica
ție etc. Astfel, la circa o sută de 
kilometri de capitală, a fost înăl
țată, in plină junglă, hidrocentrala 
de la Inga, cea mai mare din Afri
ca, ce va dispune de o putere in
stalată de 1,7 milioane kW. Au fost

teatre
• Teatrul Național (sal*  Mică): Gai
țele — 15; Caligula — 20; (sala Ate
lier) : Elegie (amlnat din 20.XI) — 19.
• Filarmonica „George Enescu" (A- 
teneul Român): „Valsuri, serenade, 
canțonete". Concert coral a cappella 
susținut de corul filarmonicii. Dirijor: 
Vasile Pântea — 19,30.
• Opera Română: Aida — 18.
• Teatrul de operetă: Voievodul ți
ganilor — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu): Gln-Rummy
— 19,30; (sala Grădina Icoanei): Cum 
se numeau cei patru Beatles ? — 19.30.
• Teatrul Mic: Niște țărani — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic: Stop pe auto
stradă — 20. .
• Teatrul de comedie: Ciripit de pă
sărele — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Mizerie șt noblețe — 19,30: (sala Stu
dio) : Noaptea umbrelor — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic’: 
Totul in grădină — 19,30: (sala Gfu- 
leștl): Domnișoara Nastasla — spec
tacol susținut de Teatrul din Galați
— 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(Sala Savoy): Veselie la Tănase —
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Română" : 
Așa se cintă pe la noi — 19; (la Sala 
Palatului): A ruginit frunza din vil
— 18.
• Teatrul „Ton Vasilescu" — Giurgiu: 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" : Tlgrlșorui 
Petre — 17.
• Circul București: Music-hall la circ
— 19,30.

cinema 

Vocația păcii, vocația rațiunii
și libertate a popoarelor nu 
tolerează această alterna
tivă. Apelul se adresează 
tocmai acestei vocații pen
tru pace a tuturor popoa
relor lumii și cu atît mai 
mult a poporului român, 
pentru fiare pacea înseam
nă, intr-adevăr, temeiul și 
chezășia împlinirilor noas
tre revoluționare, a dreptu
lui sacru la independentă 
și suveranitate. Apelul se 
adresează, totodată, rațiu
nii. Un mare poet 6pune că

din toate locurile unde își 
face cuibul porumbelul, cel 
mai potrivit e capul omu
lui. Cel mal potrivit e 
capul omului, desigur, pen
tru că acolo își are lăcașul 
rațiunea.

Rațiunea respinge și se 
opune războiului/ conside- 
rindu-1 nu numai o absur
ditate a tuturor absurdită
ților, ci ca pe ceva care nu 
are în nici un fel dreptul 
să existe, devreme ce dra
gostea de dreptate și liber

ționale a Republicii Zair. în telegra
mă se exprimă convingerea că rela
țiile prietenești, de cooperare dintre 
România și Zair se vor dezvolta con
tinuu, in interesul popoarelor român 
și zairez, al politicii de pace și cola
borare internațională.

construite, de asemenea, uzina si
derurgică de la Makalu, fabricile 
de ciment din Luxala și Kimpese, 
rafinăria din regiunea Kwilu ș.a.

Efortul de dezvoltare economică 
și socială a țării va cunoaște o și 
mai mare amploare în anii ce vor 
veni. Volumul total al investițiilor 
in cadrul planului trienal 1980—1982 
se ridică la 6 724,3 milioane zairi, 
acordindu-se o atenție deosebită 
dezvoltării agriculturii (sector în 
care lucrează 80 la sută din popu
lație), industriei extractive, trans
portului și energiei.

Animat de sentimente de priete
nie și solidaritate fată de popoare
le Africii, poporul român urmă
rește cu interes și simpatie succe
sele obținute de poporul zairez pe 
câlea consolidării independenței și 
a făuririi unei vieți . noi. între 
România și Zair s-au statornicit re
lații de colaborare, întemeiate pe 
deplina egalitate în drepturi și a- 
vantajul reciproc, care cunosc o 
continuă dezvoltare. O contribuție 
de cea mai mare însemnătate in 
acest sens au adus-o intilnirile din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintei^ Mobutu Șese Seko, 
de la București și Kinshasa, care 
au dat un puternic impuls conlu
crării bilaterale pe multiple pla
nuri, in interesul ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

• Mica romanță — 15,30; O lume fără 
cer — 17,30; 19.30 : PACEA.
• Ana și „hoțul" : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30: 15,43; 18; 20.
• Ștefan Luchian: SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20; VIITORUL
— 17,30; 19,30.
• întoarcerea Ia dragostea dintn : 
COSMOS — 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA
— 17,45; 20.
• Frumoasa șl bestia: MUNCA —
15,30.
• Un glonte rătăcit: FESTIVAL — 
9; 11; 13; 15,45; 18; 20, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45;. 18; 20, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Părinți de duminică: EFORIE — 
o; 11,15; 13,30; 15,45; 18; S0,15.
• Fontamara: SCALA — 9,15; 12,30; 
16; 19.15, MODERN — 9; 12; 16; 19
• Felix și Otilia: CENTRAL — 9; 12; 
16; 19.

9 Război și pace (seriile ni—IV):
IMPURI NOI — 9; 12,15; 15,30; 19.

• Înainte de zbor: BUZEȘTl — 15,30; 
17,30: 19.30.
• AU Baba șl cei 40 de hoți — 9; 
12; 16; Intimplare nocturnă — 19,30 : 
DACIA.
• Călărețul electric — 9,45; 12; 14 : 
16,15; 20,15; Alo, aterizează străbunica 
— 18,15 : STUDIO.
• Fiul meu: DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20.
• Serpico — 9: 12: Soțul ideal — 
13,30; 17,30; 19,30 : POPULAR.
• Călăuza: CULTURAL — 9; 12,80; 
16; 19.
• Ziua de naștere a unui ttnăr var- 
șovian: PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Lupii mărilor : PATRIA — 9; 11,30; 
14.30; 17; 10,30, BUCUREȘTI — 8,30;
10.45; 13; 15,30; 18; 20.30, FAVO
RIT — 9; 11.13: 13.30; 15,45; 18; 20,15. 
• Pledone in Egipt: VICTORIA — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Tunurile din Navarone: CAPITOL 
— 9: 12; 16; 19.
• Iubirea are multe fețe: FEROVIAR 
— 9: 12,15; 16; 19, AURORA — 9; 12; 
16; 19.
• Kramer contra Kramer: ARTA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GIULEȘTI 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Yankeii: MIORIȚA — 8,45; 11,15; 
14,30: 17; 19,30.
• Toată lumea este a mea: FEREN
TARI — 10,30; 15,30; 19, FLACĂRA — 
13,30; 18.30.
• Asociatul: TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.13.

tate a rodit un frucț minu
nat. un fruct care nu se 
trece niciodată pentru că 
are gustul fericirii.

Dar somnul rațiunii naște 
monștri, și monstrul cel 
mai hidos, cel mai înspăi- 
mintător este războiul. A- 
cest monstru e interzis de 
rațiunea trează. El nu 
va trebui să-și facă a- 
pariția, pentru ca pămintul 
sa rodească și să înfloreas
că, iar singele și carnea 
omenească să nu mai fie-n 
veci de veci jertfite.

• „MIZERABILII" - 
INTR-O NOUA VERSIU
NE CINEMATOGRAFI
CĂ. Pină acum capodopera lui 
Victor Hugo, „Mizerabilii", a fost 
transpusă pe ecran de 14 
ori.'

Săptămina aceasta, in mi
cul orășel Sarlat, a început 
turnarea unei noi versiuni asu- , 
pra destinului lui Jean Valjean, 
peliculă destinată atit marelui, 
cit și micului ecran. Costul fil
mului — 50 milioane franci — 
arată că aceasta va fi pelicula 
cea mai scump plătită pe conti
nentul european. Pe lingă cele 92 
de personaje principale ale ro
manului. pe ecran vor apărea și 
peste 3 000 de figurant). Au fost 
confecționate peste 1 200 de cos

tume de epocă. Rolul principal 
(deținut in trecut de Harry Baur 
și apoi de Jean Gabin) îi revine 
lui Lino Ventura.

• FRIGUL VINE DIN 
SAHARA ? Cu cit este mai 
cald și cu cit este mai mare 
seceta in Sahara, cu atit este 
mai rece timpul în Europa. 
Această evoluție paradoxală a 
fost pusă în evidentă de o cerce
tătoare sovietică, ce studiază de 
multă vreme variațiile de climă 
din marele deșert african. Astfel, 
S-a constatat că in funcție de 
cantitatea de precipitații (care 
este la rindul ei condiționată de 
circulația de ansamblu a atmos
ferei in emisfera nordică), Saha
ra a crescut sau s-a micșorat ca 
suprafață, s-a deplasat spre 

nord sau spre sud, iar în unele 
perioade a dispărut complet. si 
pe locul ei a înverzit savana. 
S-a stabilit, cu același prilej, câ 
există 'o relație directă între 
creșterea umidității in Sahara si 
clima de pe întreaga emisferă 
nordică. în ultimele cinci secole, 
secetele s-au succedat cu regu
laritate in Africa de Nord la fie
care sută de ani și au durat cite 
5—6 ani. Tocmai în acești ani 
s-au produs și răcirile climei 
pe continentul european.

« „PROGRAMUL 
VERDE" IN ACȚIUNE. 
Peste două miliarde de copaci 
au fost plantați în R. S. Vietnam, 
în cadrul amplei acțiuni de îm
pădurire și de extindere a zone
lor verzi, desfășurată in ultimii 
ani. Acțiunea, la succesul căreia 

D

o contribuție de seamă o are ti
neretul, s-a soldat cu rezultate 
deosebite, mai ales in provinciile 
centrale și meridionale ale tării, 
unde zone întinse de terenuri 
fuseseră afectate de distrugerile 
din anii luptelor de eliberare. 
Populația participă masiv la 
plantarea puietiior de copaci, 
cunoscînd rolul pe care-1 au 
pădurile in apărarea culturilor și 
livezilor de efectele păgubitoare 
ale vinturilor și furtunilor tropi
cale. in stabilizarea dunelor de 
nisip și consolidarea terenurilor 
agricole din imediata vecinătate 
a țărmului maritim.

•RETUTINDENI
• REZISTENȚĂ DEO

SEBITĂ LA... SETE. Specia
liștii’irakieni au efectuat studi^ 
îndelungate asupra capacității 
cămilelor de a rezista timp în
delungat fără apă. Trei oameni 
de știință care au ținut o cămi
lă însetată timp de 16 zile au 
ajuns la concluzia că această 
rezistență se .datorează dezvoltă
rii deosebite a mucoasei mucila- 
ginoase a nasului. Suprafața a- 
cestei mucoase la cămilă este de 
1 000 cm pătrați, la om fiind de 
numai 12 cm pătrați. Această 
particularitate permite animalu

lui să inspire din mediu pină la 
70 la sută din umezeala de care 
are nevoie. Filtrul natural al 
mucoasei nazale absoarbe ume
zeala nu numai la inspirație, dar 
și la expirație, jucind astfel ro
lul de „recuperator" de vapori 
de apă.

• BILANȚ AL OBIEC
TELOR PIERDUTE. După 
ce a lucrat timp de 45 de ani la 
Biroul de obiecte găsite din 
Londra. Harold Welling se 
pregătește, zilele acestea, să 
iasă la pensie. Meticulos și nu 
lipsit de simt al umorului, func
ționarul a făcut un bilanț al 
obiectelor pierdute care i-au 
trecut prin mină. „Este incredi
bil cite lucruri pot fi uitate in 
metrou și autobuze", a declarat 
el. Welling a avut ocazia să 

restituie unui proprietar o go
rilă Împăiată, altuia... un pat. 
ba chiar si o mină mecanică. 
Numai anul acesta londonezii 
au uitat în mijloacele de trans
port in comun aproximativ 
150 000 de obiecte diferite, intre 
care 23 000 de umbrele. 5 000 pe
rechi de ochelari, 8 000 de chei.
• NU SINT RECHINI 

IN LACUL ZURICH. L°- 
cuitorii dta Ziirich s-au liniștit: 
în lacul pe malul căruia se află 
orașul lor nu sint rechini. O se
rie de „martori Oculari" afirma
seră că au văzut rechini în lac. 
Departamentul de biologie ma
rină al școlii politehnice din 
Ziirich a publicat o declarație 
prin care îi asigură pe locuitori: 
„rechinii n-ar putea supraviețui 
in lacul nostru".

• O NOUĂ „INFR1N- 
GERE" A LUI NAPO
LEON. La peste 100 de ani 
de la moartea 6a, împăra
tul Napoleon Bonaparte a sur 
ferit o nouă infringere. L-a 
învins... fostul președinte al 
Franței, Charles de Gaulle. 
E adevărat, nu pe cimpul 
de luptă. Institutul pentru stu
dierea opiniei publice a între
prins. nu ție mult, o anchetă în 
rindul publicului francez pe 
tema: Cine este cel mai de sea
mă om de stat din istoria Fran
ței? în anchetele similare ante
rioare. învingător a ieșit întot
deauna Napoleon. De data a- 
ceasta. marea majoritate a ce
tățenilor chestionați a dat ln- 
tiietate generalului de Gaulle.

a



„Președintele României aduce o contribuție 
de mare însemnătate la cauza păcii, dezarmării 

si înțelegerii între popoare"
Amplul ecou international al strălucitei initiative 

de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu

BEIJING

Convorbiri româno-chineze

Vibranta chemare la pace și dezarmare conținuți In recentul Apel al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste continuă să se bucure de 
icouri pozitive in intreaga lume. Apelul F.D.U.S. este apreciat ca o nouă 
Și valoroasă contribuție a României, a conducătorului partidului si sta
tului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la făurirea unei lumi pașnice, 
fără arme si fără războaie.

Agenția italiană A.N.S.A., citind o 
declarație a secretarului general al 
Partidului Socialist Democratic Ita
lian. scrie că Pietro Longo a re
levat poziția președintelui României, 
favorabilă neinstalării de noi rache
te' nucleare in Europa si retragerii 
celor existente și care reprezintă o 
contribuție de mare însemnătate ta 
dialogul dintre Est și Vest, care poate 
fi reluat cu obiectivul de a se li
chida rachetele din Europa.

Sub titlul „In România, manifesta
ții pentru pace“. ziarul „L'UNITA" 
scrie : „Noi manifestații pentru pace 
și dezarmare au avut doc în Româ
nia, in timp ce președintele Nicolae 
Ceaușescu' s-a pronunțat, incă o dată, 
tmpotriva instalării de noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune in 
Europa și pentru retragerea celor 
existente".

Ziarul citat arată că președintele 
României .a exprimat profunda 
preocupare a guvernului român .față 
de deteriorarea situației internațio
nale" și a subliniat că „nu numai 
guvernele, dar și opinia publică din 
țările europene trebuie să fie mobi
lizate intr-o acțiune pentru apărarea 
păcii". România consideră drept o 
sarcină primordială a politicii sale 
externe lupta pentru reluarea și în
tărirea destinderii in Europa și in 
lume și sprijină orice inițiativă de 
pace. în acest sens, scrie „L’Unita", 
..președintele Nicolae Ceausescu a 
apreciat in mod favorabil reluarea 
negocierilor dintre Uniunea Sovietică 
și S.U.A.. dorind ca viitoarele trata
tive de la Geneva asupra rachetelor 
din Europa să ducă la rezultate po
zitive".

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
insistă : nici o rachetă In Europa". 
Sub acest titlu, ziarul „IL MES- 
SAGGERO" publică un grupaj de 
știri despre manifestațiile ce au loc 
in Europa, în care arată că, după 
București, în celelalte orașe ale țării, 
sute de mii de persoane au manifes
tat pentru pace.

Ziarul „CORRIERE DELLA SERA" 
relevă in comentariul său că „Româ
nia se opune ferm instalării de noi 
arme de distrugere in Europa, este 
in favoarea retragerii și reducerii, de 
o parte și de alta, a rachetelor cu 
rază medic de acțiune".

într-un amplu articol, intitulat 
„Curajoasa pledoarie a lui Ceaușescu", 
ziarul canadian ..THE CITIZEN" re
levă marea valoare și actualitate a 
noii inițiative pentru pace a Româ
niei. lansată de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Publicația canadiană are 
cuvinte de .înaltă, apreciere „pentru 
curajoasa pledoarie a președintelui 
României in favoarea unei Europe 
eliberate de rachetele nucleare cu 
rază medie de acțiune". „Propunerea 
românească — continuă ziarul — nu 
este numai rațională, ci reprezintă, 
probabil, singura cale pentru evita
rea unei catastrofe in Europa, ca și 
in intreaga lume".

„Președintele Ceaușescu — subli
niază „The Citizen" — a afirmat că 
programele de reinarmare au sporit 
pericolul -anihilării întregului conti
nent european»-. El are dreptate".

„Dacă ar izbucni un război, Euro
pa, in mod evident, ar fi principalul 
cimp de bătaie...". „Nu este de mi
rare că europenii sint alarmați și că 
6Ute de mii dintre ei au demonstrat 
în marile capitale îrqpotriva produ
cerii și desfășurării de arme nucleare 
ucigătoare".

„Ceaușescu — relevă ziarul — a 
prezentat acum cursa înarmărilor in 
adevărata ei perspectivă" : „in con
cepția României, ca și a altor state, 
o cale sigură de reducere a perico
lului unei conflagrații pustiitoare in 
Europa o reprezintă eliminarea to
tală a rachetelor nucleare de pe con
tinent".

în încheiere se apreciază că noua' 
inițiativă de pace a României repre
zintă o contribuție majoră la efor
turile pentru a se purîe capăt cursei 
înarmărilor și competiției, nucleare, 
care au atins proporții alarmante, ia 
crearea climatului pentru înregistra
rea unor progrese reale în domeniul 
dezarmării.

Cotidianul mexican de mare tiraj 
„EI, NACIONAL" a publicat textul 
integral el „Apelului pentru dezar
mare si pace al Frontului Democra
ției si Unității Socialiste".

Informindu-si cititorii despre marea 
manifestație din București pentru 
dezarmare si pace, care se adaugă 
acțiunilor similare din numeroase 
țări europene, ziarul danez „BER- 
LINGSKE TIDENDE" relatează că 
„aproximativ 100 000 de români au 
participat, la 14 noiembrie, la o' de
monstrație de protest inițiată de 
Partidul Comunist Român. împotriva 
armelor atomice în Europa". ..Aceasta 
— scrie ziarul danez — a fost cea 
mai mare acțiune împotriva războiu
lui care- a avut loc vreodată in 
România".

Sub titlul „O sută de mii de ro
mâni au manifestat Împotriva arme
lor nucleare", cotidianul belgian „HET 
LAATSTE NIF.UWS" relatează des- 
Dre marea manifestație pentru pace 
din capitala patriei noastre, desfășu
rată sub deviza „Tineretul Românie’ 
dorește pacea". „Aproximativ 100 000 
de români — scrie ziarul — au luat 
parte, la București, la o mare mani
festație împotriva armelor nucleare, 
cea , mai mare manifestație împotrivă 
războiului care a avut loc vreodată 
în România".

Totodată, ziarul informează despre 
luările de poziție consecvente ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
favoarea dezarmării. si păcii, neutru 
eliminarea - rachetelor nucleare din 
Europa.

Ziarul de mare tiraj „OUNAYDIN". 
din Turcia, informează, sub titlul 
„100 000 de români atf manifestat in 
București impotriva armelor atomi
ce". despre demonstrația care a avut

loc în capitala tării noastre pentru 
dezarmare si pace, impotriva ampla
sării de arme ■ atomice în Europa, 
subliniind că această acțiune este 
cea mai amplă manifestare pentru 
pace ce a avut loc în România după 
cel de-al doilea război mondial. Zia
rul menționează. în continuare, că 
ampla manifestație de la București 
a durat peste două ore.

POSTURILE NAȚIONALE DE 
RADIO SI TELEVIZIUNE ELENE 
au prezentat pozițiile exprimate de 
președintele Nicolae Ceaușescu in 
interviurile acordate rețelelor de te
leviziune din Olanda, reliefîndu-se 
aprecierea șefului statului român că 
propunerile privind reducerea rache
telor nucleare existente în Europa 
trebuie luate în considerație si anali
zate cu atenție.

De asemenea. Dresa elenă a conti
nuat să consacre. în ultimele zile, 
spatii ample manifestărilor populare 
in favoarea păcii si dezarmării care 
âu Ioc în România. Astfel, ziarul 
.. RIZOS PASTIS". în articolul „Noi 
mobilizări antirăzboinice în • Europa 
si S.U.A.". prezintă o corespondentă 
specială din București, sub semnătu
ra lui. G. .Tolls, în care se arată că 
„in ultimul timn. în România au loc 
adunări de masă, manifestații si 
marșuri pentru pace și dezarmare, in 
uzine, unități agricole, institute de 
cercetări si universități".

Ziarul „TA NEA" publică, la rln- 
dul său. articolul ..Marșuri gigantice 
la Madrid, Roma și București; pe po
ziție In apărarea păcii".. ta care se 
spune. între altele : „Un mare marș 
pentru pace s-a desfășurat la Bucu
rești. Multe mii de manifestant! au 
strigat lozinci împotriva rachetelor 
nucleare. La sfîrsit a fost citit me- 
saiul adresat de participantii la ma
nifestație președintelui Nicolae 
Ceausescp".

Ziarul „I KATHIMERINI" a publi
cat articolul intitulat „Sute de mii de 
români se pronunță pentru dezarma
re. Propunerile de, nace ale președin
telui Ceaușescu". în care se arată, 
printre altele : „Sute de mii de ro
mâni au participat la manifestările de 
pace ce au avut loc în toate regiu
nile tării, ta favoarea dezarmării, 
pentru crearea unei zone denucleari- 
zate în Balcani".

Cotidianul de limbă englez?. 
..ATHENS DAILY POST" relatează 
că „sute de mii de persoane au par
ticipat la marșuri ale păcii si dezar
mării în județele din România".

Agenția ASSOCIATED PRESS a 
informat despre marile marșuri, de
monstrații si adunări ale oamenilor 
muncii pentru dezarmare si nace or
ganizate. în ultimele zile, in nume
roase localități din tara noastră, sub
liniind că cele citeva sute de mii de 
Darticioanti la aceste mdnifestărl 
si-au exprimat sprijinul pentru noua 
inițiativă de pace a președintelui 
Nicolae Ceausescu. Agenția reamin
tește- fantul că președintele Nicolae 
Ceausescu a chemat la acțiuni ener
gice nentrti ca să nu mai fie am
plasate noi rachete nucleare in Eu
ropa. iar cele existente să fie retra
se.

(Agerpres)

BEIJING 23 (Agerpres). — Tovară
șul Zhao Ziyang, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chipeze. l-a 
primit, la 23 noiembrie, pe tovarășul 
Ion Dincă, prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții româ
ne in Comisia guvernamentală româ- 
no-chineză de colaborare economică 
și tehnică.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise un salut prietenesc și 
cele mai bune urări premierului Con
siliului de Stat, tovarășul Zhao 
Ziyang. Mulțumind, premierul Consi
liului de Stat a rugat .să se transmită 
tovarășului Nicolae Cdaușescu. din 
partea Consiliului de Stat -al, R.P. 
Chineze și a sa personal, un -salut 
cordial și calde urări de sănătate, fe
ricire și noi succese în activitate.

Cu aeest prilej au fost examinate 
problemele actuale și de viitor ale 
dezvoltării colaborării economice din
tre România și China. Au fost evi

dențiate. de ambele părți, spiritul de 
prietenie, conlucrare si înțelegere re
ciprocă in care s-au desfășurat lu
crările celei de-a 3-a sesiuni a Comi
siei guvernamentale româno-chineze 
de colaborare economică și tehnică, 
precum și hotărirea de a extinde 
continuu colaborarea româno-chineză. 
de a depune eforturi conjugate Pen
tru sporirea schimburilor economico- 
comerciale și adincirea cooperării in 
producție. în interesul întăririi prie
teniei și solidarității dintre cele două 
țări și popoare, al construcției socia
lismului în România și China, al 
cauzei păcii șl colaborării interna
ționale.

A participat Chen Muhua. vice- 
premier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze,

A fost prezent.de asemenea, Florea 
Dumitrescu, ambasadorul României 
la Beijing. .

Convorbirea s-a desfășurat ințr-o 
atmosferă cordială, de prietenie si 
înțelegere reciprocă.

Vizita ministrului 
al României

PARIS 23 (Agerpres). — Tovarășul 
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a început, la 23 noiembrie, 
vizita oficială in Franța, la invitația 
ministrului relațiilor externe. Claude 
Cheysson.

In cursul dimineții, ministrul de 
externe, român a avut o întilnire cu 
Michel Jobert. ministru de stat, mi
nistrul comerțului exterior, președin
tele părții franceze în Comisia mixtă 
guvernamentală de cooperare econo
mică, științifică și tehnică româno- 
franceză.

întrevederea a prilejuit o analiză 
aprofundată a stadiului si perspecti
velor dezvoltării relațiilor rornâno- 
franceze in domeniul schimburilor 
comerciale, ale extinderii si adînci- 
rii cooperării economice bilaterale.

Exprimind satisfacție pentru dina
mica si nivelul de dezvoltare a ra
porturilor de schimburi comerciale si 
cooperare economică dintre România 
și Franța și reiterind hotărirea celor

afacerilor externe
două guverne de a imprima un ritm 
mai susținut dezvoltării acestor ra
porturi. s-a subliniat necesitatea ca. 
la apropiata reuniune a Comisiei 
mixte guvernamentale, nornindu-se 
de la potențialul real al economiilor 
celor două țări, cit si de la experien
ța acumulată, să se întreprindă noi 
măsuri de natură să asigure, ne baze 
stabile, echilibrate si de lungă dura
tă. dezvoltarea cooperării economice, 
diversificarea schimburilor comercia
le si a colaborării industriale si teh- 
nico-stiințifice. amplificarea si dina
mizarea relațiilor traditionale de 
prietenie si colaborare româno-frăn- 
ceze.

A avut loc. de asemenea, un schimb 
de păreri asupra unor probleme ac
tuale ale vieții Internationale.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, au participat Cor- 
neliu Mănescu. ambasadorul Rotnâ- 
niei la Parts, și Nicolae Petrescu, 
consilier economic al Ambasadei 
României In Franța.

Președintele Guineei l-a primit pe ambasadorul României
CONAKRY 23 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Populare și Re
voluționare Guineea. Ahmed Sekou 
Toure. l-a primit pe Petru Despot, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare in calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în aceas
tă țară.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășului Ahmed Sekou 
Toure un mesaj de prietenie, urări 
de sănătate și succese iri activitate, de 
prosperitate poporului guineez 
prieten.

Președintele Ahmed Sekou Toure a 
mulțumit călduros pentru mesaj și

urările adresate și a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urări de .viață îndelungată, 
de sănătate și noi succese în activi
tatea deosebită pe care o desfășoară, 
precum și urări ide i realizări toț mai 
Însemnate in activitatea creatoare a 
poporului roman.

Președintele Guineei a exprimat 
dorința ca relațiile dintre' cele două 
țări să se dezvolte in toate domeniile, 
inclusiv pe planul conlucrării pen
tru soluționarea problemelor inter
naționale contemporane, ca dezarma
rea. și in primul rînd dezarmarea 
nucleară, asigurarea păcii și a pro
gresului social, instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Reuniune consacrată securității 
și cooperării europene

Viu interes pentru Apelul Frontului Democrației
ți Unității

BRUXELLES S3 (Agerpres). — La 
Bruxelles a avut loc reuniunea lăr
gită a Secretariatului Comitetului In
ternațional pentru Securitate si Coo
perare Europeană (C.I.S.C.E.), la 
care au. participat reprezentanți ai 
unor organisme și organizații politice 
din țări semnatare ale Actului final 
de la Helsinki, între care și 
România.

în cadrul dezbaterilor, evaluindu-se 
situația politică in Europa și în lume, 

* a fost exprimată îngrijorarea pro
fundă față de încordarea reiatiilor- 
internaționale, de escaladarea cursei 
înarmărilor, evident iindu-se cerința
de a se intensifica inițiativele si ac
țiunile pe plan guvernamental si ale 
opiniei publice, de natură să asigure 
reluarea și continuarea procesului de 
de-tindere. pace și cooperare.

Reprezentantul tării noastre. Vasile 
Nicolcioiu. a prezentat aprecierile

Socialiste
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind' fenomenele și evoluția vieții 
mondiale, eforturile si inițiativele 
României Socialiste, ale conducătoru
lui partidului și statului nostru, con
sacrate opririi agravării situației in
ternaționale, edificării păcii și secu
rității în Europa și in lume. Vorbito
rul a relevat ideile cuprinse în Apelul 
pentru dezarmare și pace al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste 
și a înfățișat amplele acțiuni de 
masă organizate - în România.

Participantii la reuniunea Secreta
riatului C.I.S.C.E. au primit cu un 
viu interes ideile și obiectivele din 
Apelul Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste, care reprezintă o 
nouă și strălucită inițiativă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, reflectă 
in mod elocvent voința de pace a 
poporului român.

BONN

Întrevederi Leonid Brejnev — Helmut Schmidt
BONN 23 (Agerpres). — La Bonn 

au început luni,, convorbirile dintre 
Leonid Breinev, .secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al. U.R.S.S., 
si Helmut Schmidt, cancelarul fede
ral al R.F.G. în cursul cărora — in
formează agenția T.A.S.S. — au fost 
examinate probleme internaționale de 
interes reciproc.

în legătură cu convorbirile ce se 
vor deschide la 30 noiembrie intre 
U.R.S.S. si S.U.A.. L. Breinev a 
expus o serie de considerații concrete 
privind direcțiile posibile ale căută
rii unei soluții reciproc avantajoase. 
Subliniind intenția tarii sale de a 
da dovadă de o abordare constructi
vă la apropiatele convorbiri, el si-a 
exprimat speranța că aceasta va ti 
intinjpinată cu înțelegerea cuvenită, 
va fi apreciată în mod corespunzător 
si la Washington si la Eonn.

Cancelarul federal al R.F.G. a ex
pus considerațiile si aprecierile sale 
privind limitarea armamentelor nu

cleare în 'Europa. El a declarat că, 
în problema menținerii păcii. R.F.G. 
râm ine un partener al Uniunii Sovie
tice. Cancelarul 'federal s-a pronun
țat ta favoarea continuării dialogului 
si extinderii • colaborării Est-Vest. 
subliniind că R.F.G. este gata ță-și 
aducă contribuția la evoluția nozaiv--} 
a situației internaționale.

în cadrul schimburilor de vederi — 
relevă agenția T.A.S.S. — porțile au 
subliniat necesitatea continuării con
vorbirilor dintre U.R.S.S. si Șlts.A. in 
Drpblema limitării armamentelor 
strategice ofensive.

Au fost, de asemenea, examinate o 
serie de alte probleme Internationale 
importante. De ambele Părți a fost 
subliniată necesitatea de a contribui 
la reglementarea oe cale pașnică a 
coțțfllctelor ce creează un nerișol se
rios pentru pacea generală si securi
tatea popoarelor. Părțile si-au re
afirmat atașamentul fată de destin
dere. de principiile coexistentei paș
nice.

R. P. UNGARĂ

Noi măsuri privind interzicerea scoaterii din țara 
a unor produse alimentare

„Conștiința sporită a pericolului nuclear
Presa și personalități ale vieții politice din S.U.A, despre semnificațiile miș

cării antiatomice americane

BUDAPESTA 23 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I., au
toritățile ungare au stabilit noi pro
duse care nu pot fi scoase din țară. 
Astfel, se interzice scoaterea sau ex
pedierea, ca daruri, a oricăror pro
duse alimentare, băuturi alcoolice,

cafea, ceai, țigări și lenjerie de corp. 
Persoanele care pleacă în străinătate 
pot lua cu ele numai produse alimen
tare de folosință personală, in va
loare de 100 forinți,. 200 de țigări, 
doi litri de vin și un litru de bău
turi spirtoase, de persoană.

Premierul grec se pronunță pentru 
denuclearizarea Balcanilor

Desf s-au scurs mai multe zile 
de la impresionantele manifes
tații in sprijinul păcii si dezar
mării nucleare organizate aci, in 
S.U.A., cu prilejul „Zilei veterani
lor de război" si despre care am re
latat intr-o corespondenta anteri
oară. presa americană se ocupă, in 
continuare, îndeaproape, de acest 
eveniment, cautind sâ-i deslușească 
semnificațiile și importanta. Apre
ciind. intr-un editorial care a sus
citat multiple , comentarii, că ele 
reflectă „o nouă abordare a proble
melor nucleare", influentul cotidian 
„WASHINGTON POST" scrie intre 
altele : „In incinta universităților 
americane, in rindurile comunității 
oamenilor de știință și ale grupări
lor pentru pace se cristalizează o 
mișcare la scară națională in legă
tură cu amenințarea crescindă a 
unui război' nuclear. Dimensiunile 
mișcării pot părea incă modeste, 
dar membrii ei sint activi, repre
zintă a forță intelectuală de prim 
ordin, știu ce vor și unii oameni 
politici încep să-i acorde atenție. 
Partieipanții se pronunță pentru re
ducerea arsenalelor nucleare, pen
tru negocieri in vederea limitării 
armelor strategice si a tendințelor 
de proliferare a armamentului 
atomic".

în continuare, ziarul respinge în
cercările anumitor cercuri de a con
sidera noua mișcare pentru pace ca 
o expresie a „stingi!". „In realitate. 
subliniază «Washington Post-, ea 
(mișcarea pentru pace) oglindește 
sporirea palpabilă a preocupării 
față de perspectiva unui război nu
clear. In asemenea imprejurâri, în
grijorarea față de o astfel de a- 
menințare. departe de a. fi exage
rată sau a trăda o stare -emoționa
lă.-. dimpotrivă, reflectă o tendință 
spre autoapărare".

■ Editorialul se face ecoul unui cu
re nh de 'opinie care prinde tot mai 
multă consistență, in sensul nece
sității de a se ajunge la o înțelegere 
mal profundă a pericolului real pe 
care îl reprezintă un conflict nu
clear și care și-a găsit. între altele, 
întruchipare in însăși denumirea 
uneia din principalele grupări ame
ricane în sprijinul păcii, „Uniunea 
oamenilor de stiintă angajați" sau 
a „oamenilor de știință constlenti".

„Participanta la mișcările de 
protest, apreciază liarul. se simt 
datori să ceară autorităților să fie 
mai pătrunse de primejdiile pe care 
le implică' un război nuclear". Și 
apreciind aceste mișcări ca „deose
bit de valoroase și necesare", ziarul 
conchide că însemnătatea lor constă
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tocmai ta faptul că „sint in. măsuri 
să obțină o largă adeziune la un 
mod nou de abordare, care depă
șește limitele actualei gindiri poli-' 
tice".

în aceeași ordine de idei, rele- 
vind, la rindul său, că actualele ac
țiuni pentru pace din S.U.A. sint 
cele mai importante de la înche
ierea războiului din Vietnam, zia
rul „NEW YORK TIMES" ' nu se 
declară de acord cu afirmațiile ofi
ciale ta sensul că mișcările antirăz
boinice din Europa occidentală și 
din S.U.A. ar constitui reflexul unei 
atitudini de „pacifjsm și neutra
lism". „O asemenea poziție nu se 
poate susține din punct de vedere 
politic", scrie ziarul, folosind un ton 
pe care multi observatori îl consi
deră deosebit de critic.

Același ziar reproduce pe larg 
declarațiile senatorului democrat 
David Pryor (statul Arkansas) : 
„Consider, a spus aresta, că există 
o îngrijorare reală nu numai in Eu
ropa. dar si pe întreg cuprinsul 
S.U.A., in rindurile celor mai diver
se categorii de cetățeni, de cele 
mai felurite convingeri politice .și 
la toate nivelurile sociale, economi
ce. Oamenii sint pur si simplu în
mărmuriți". ..Intrăm, a continuat 
senatorul american, intr-o perioadă

in care începe si predomine irațio
nalul; o perioadă in care ceea ce 
era de neconceput incepe să de
vină posibil".

Tocmai pentru a nu permite ca 
o asemenea posibilitate să devină 
realitate s-a înfiripat și a luat am
ploare mișcarea aiitiatomică ameri
cană. Sau cum scrie „New York 
Times" : „Oamenii devin conștient) 
de ceea ce se va intimplă cu civi
lizația umană dacă armele nucleare 
vor fi folosite. Ei devin conștienți 
de consecințele cursei înarmărilor. 
Si în măsură crescindă iși manifes
tă voința de a-și uni eforturile in 
scopul reducerii primejdiei nu
cleare".

Venind din partea unor ziare 
deosebit de influente. în condițiile 
in care, ca să cităm cuvintele co
tidianului newyorkez, „multă vre
me proporțiile, gradul de perfecțio
nare, ca și pericolul pe care il re
prezintă arsenalele ntlcleare au 
crescut continuu, fără ca opinia pu
blică americană să protesteze", a- 
precieri ca cele de mal sus reflectă, 
desigur, o schimbare de optică, o 
stare nouă de spirit, care cuprinde 
pături și sectoare sociale tot mai 
largi pe diferite meridiane ale lumii.

Romulus CAPLESCU
New York

AT^NA 23 (Agerpres). — Primul 
ministru al Greciei, Andreas Papan- 
dreu, a prezentat in parlamentul țării 
declarația politică a guvernului său, 
constituit in urma victoriei Mișcării 
Socialiste Panelene (P.A.S.O.K.) in 
alegerile generate de la 18 octombrie.

Pe plan intern, proiectele guvernu
lui socialist grec vizează naționaliza
rea unor sectoare importante ale eco
nomiei. între care toate întreprinde
rile legate, „direct sau indirect, de a- 
părarea națională. Primul ministru a 
adăugat că vor fi incluse in acest 
program transporturile și comunica
țiile, industria farmaceutică, fabricile 
de ciment, uzinele metalurgice, de în
grășăminte chimice, unele șantiere 
navale, precizînd că naționalizările 
se . vor aplica treptat, iar cei afectați 
vor fi despăgubiți. Printre dificultă
țile interne, el a menționat rata ridi
cată a inflației anuale (20 la sută) și 
deficitul bugetului de stat (190 mili
arde drahme, ta 1981).

Reafirmind poziția cabinetului său 
cu privire la necesitatea transformă
rii Balcanilor într-o zonă denucleari- 
zată, primul ministru a anunțat că 
guvernul elen va propune, ca o firi- 
mă etapă, „zone denuclearizate con
crete" in peninsulă. El a exprimat 
părerea că această regiune trebuie 
detașată de blocuri militare și poli
tice și a subliniat că Grecia, după 
consultările necesare, va fi prima 
care va' aplica, foarte curind. acest

principiu, eliminind armele nucleare 
de pe teritoriul său.

Șeful guvernului elen a reafirmat 
angajamentul de a iniția, la începu
tul anului 1982, negocieri pentru des
ființarea treptată a bazelor militare 
americane din Grecia, iar pină la în
cheierea tratativelor, activitățile lor 
vor fi supuse controlului: și suprave
gherii grecești.

„Considerăm, a spus el, că regiu
nea mediteraneană trebuie să apar
țină locuitorilor ei", fărâ prezența u- 
nor flote străine și a exercițiilor mi
litare care pun in pericol pacea.

Grecia intenționează să sprijine, ca 
stat garant, lupta poporului cipriot și 
să contribuie la găsirea unei soluții 
juste a problemei ; el s-a pronunțat 
pentru retragerea tuturor trupelor 
străine din insulă și pentru crearea 
unui stat unificat și independent, care 
să asigure exercitarea drepturilor tu
turor cetățenilor săi, greco-ciprioți și 
turco-ciprioți.

A. Papandreu a făcut cunoscută 
dorința poporului elen de a trăi ta 
pace și prietenie cu Turcia. El a ară
tat că va acționa pentru extinderea 
relațiilor — care evoluează favorabil 
— cu țările arabe. „Noi sprijinim 
ferm lupta poporului palestinian 
pentru autodeterminare, pentru sta
bilirea unui stat național și pentru 
revenirea refugiaților la căminele 
lor" — a subliniat eL

„Pentru asigurarea
Scrisoarea adresată de L.

După cum transmite agenția 
T.A.S.S., ambasada U.R.S.S. , din 
S.U.A. a dat publicității o declarație 
de presă cdprinzind textul scrisorii 
pe care L. 1. Brejnev a adresat-o 
președintelui S.U.A.. R. Reagan, la 25 
mai 1981 . Publicarea scrisorii — se 
arată în declarație — este urmarea 
faptului că partea americană a făcut 
cunoscută scrisoarea lui R. Reagan 
din 24 aprilie 1981.

Evocind perioada cirtd „U.R.S.S. si 
S.U.A. se angajaseră activ șl nu fărâ 
succes in înfăptuirea sarcinii limitării 
înaripărilor, in primul rind strategice, 
anj in care ele au trecut la căutarea 
în coinun de soluții pentru proble
mele internaționale acute și in caro 
relațiile bilaterale și colaborarea ță
rilor noastre în cele mai diferite 
domenii s-au dezvoltat in mod rod
nic". L.I. Brejnev arată,:

„între noi și dumneavoastră nu pot 
sa nu existe deosebiri de vederi în 
ce privește concepția despre lume si 
ideologia. Dar cind este vorba de 
evenimente ale vieții internaționale — 
fie că ele se referă la prezent, fie la 
un trecut recent sau mai îndepăr
tat. — aici nu numai că este posibilă, 
dar este necesară o abordare obiec
tivă. Altfel este foarte ușor să se 
facă un pas greșit și să se , comită 
grave erori".

Enumerind o serie de manifestări 
ale politicii internaționale — atit ame
ricane, cit .și sovietice din perioada 
care a urmat celui de-al doilea 
război» mondial — asupra cărora fie
care parte are păreri diferite. L. I. 
Brejnev a precizat că îsi exprim^ 
deschis opiniile „nu de dragul pole
micii". ci pentru ca acestea să ofere 
președintelui S.U.A. „o imagine mai 
exactă despre politica Uniunii. Sovie- 
tice“j să-l ajute să ințeleagă cum sint 
interpretate ta U.R.S.S. si in ' alte 
țări unele acțiuni ale Statelor Unite, 
îndeosebi din ultima vreme.

dreptului la viata"
I. Brejnev lui R. Reagan

„Principalul lucru pe care as dort 
să vi-l transmit prin scrisoarea 
mea — menționează secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S. — este ideea 
că noi nu căutăm confruntarea cu 
S.U.A., nu atentăm la interesele legi
time ale Americii. Noi dorim cu 
totul altceva — dorim pacea, co
laborarea. sentimentul de incredere 
reciprocă și bunăvoință între Uniunea 
Sovietică -și Statele Unite ale Arhe- 
ricil. .Animați de această dorință 
sinceră, noi propunem în p-szent 
Statelor Unite si altor țări occiden
tale tratative constructive, oneste, 
căutarea unor soluții reci proc-accep- 
tabile, in toate marile probleme 
existente intre noi — și cu privire 
la stăvilirea cursei înarmărilor, și la 
lichidarea celor mai periculoase fo
care de Încordare din diferite zone 
ale lumii, si la măsurile de întărire 
a Încrederii și de dezvoltare a co
laborării reciproc-avantaioase. Nu 
există in aceste propuneri ale noas
tre nici un fel de uneltire, nici un 
fel de ginduri ascunse. Am dori ' ca 
și dumneavoastră sâ le primiți la fel, 
fără idei preconcepute".

„Așadar, a subliniat in continuare 
L. I. Brejnev. politica noastră este 
o politică a păcii. Noi nu vom de
clanșa niciodată pîrjolul războiului! 
Dumneavoastră, ca si noi, știți foarte 
bine unde ar putea duce acest 
pirjol. Am vrea să credem ta înțe
lepciunea poporului dumneavoastră, 
in intelepaiunea dumneavoastră per
sonală. că nu veți permite nimic din 
ceea ce ar împinge omenirea spre o 
catastrofă".

în încheierea scrisorii, L. I. Brejnev 
a menționat că, pentru o mai bună 
clarificare a pozițiilor U.R.S.S. și 
S.U.A.. este de preferat o cltk n‘ie 
personală cu Ronald Reagan, o 6- 
sibilă intilnire trebuind să fie bine 
pregătită și prevăzută la o dată re
ciproc acceptabilă.

Declarația politică a guvernului egiptean
— expusă in Adunarea Poporului

CAIRO 23. Trimisul Agerpres. 
I C. Optică, transmite : Fuad Mohi-ed- 
| din, prim viceprim-ministru’ ‘ al 

R. A. Egipt, a expus in Adunarea 
Poporalui declarația politică a guver
nului. Vorbitorul a relevat că eco
nomia egipteană a înregistrat, în ul
timii șapte ani. pași pozitivi impor
tanți, investițiile au sporit la 28 la 
sută din produsul național brut, față 
de 13 la sută in perioada 1967.-1973. 
a avut loc o creștere considerabilă a 
încasărilor în devize străine. Guver
nul preconizează orientarea proiecte
lor viitoare cu precădere șpre asigu
rarea bunurilor de bază și serviciilor 
pentru majoritatea populației. Tot
odată, vor fi alocate investiții mari, 
sectoarelor agricol, și industrial ș< 
vor fi i-eduse cheltuielile publice. 
Producția de petrol a atins 32,9 mi- 

. lioane tone in anul financiar I960— 
I 1981, pentru perioada următoare pre-

conlzindu-se 35,3 milioane tone. Se 
are in vedere un important program 
pentru dezvoltarea producției de 
energie electrică.

Tn domeniul politicii externe s-a 
subliniat faptul că Egiptul va acționa 
pentru continuarea procesului păcii 
in Orientul Mijlociu. în prezent, după 
cum a spus prim vicepremierul 
egiptean, șe fac pregătiri pentru pre
luarea ultimei părți din Sinai, pre
văzută a avea Ioc la 25 aprilie 1982. 
Pe de altă parte, negociatorii egip
teni acționează pentru autonomia 
completă pe malul de vest al Iorda
nului șl ta Gafe, pe baza faptului că 
problema palestiniană este problema 
centrală a conflictului din Orientul 
Mijlociu și că autonomia deplină este 
preludiul firesc al exercitării de că
tre poporul palestinian a dreptului 
său la autodeterminare.

AGENȚIILE DE PRESA
SS - pe scurt

CONCERT DE MUZICA ROMA
NEASCA. Formația muzicală româ
nească a lui Gheorghe Zamfir a 
început un nou turneu in Japonia. 
Prințul concert a fost găzduit in
tr-unui din saloanele Palatului prin
ciar (Togu Gosho), solii cintecului 
românesc avind onoarea să cint.e in 
fața prințului moștenitor al Japo
niei, Akihito, și a prințesei Michiko. 
tn sală se aflau compozitori, diri
jori și muzicologi de frunte ai Ja
poniei, foști ambasadori ai acestei 
țări la București, personalități ale 
culturii și artei nipone.

VIZITA ÎN PAKISTAN. La Isla
mabad au avut Ioc luni convorbiri 
intre președintele pakistanez. Mo
hammad Zia-ul Haq, și președintele

Turciei, Kenan Evren. aflat tn vi
zită oficială ta Pakistan. Cei idoi 
șefi de stat au abordat probleme ce 
privesc extinderea relațiilor dintre 
Turcia și Pakistan ta diferite do
menii de activitate si au făcut un 
schimb de opinii asupra unor as
pecte ale situației internaționale ac
tuale. relevă agenția U.P.I.

DESEMNAREA DE CANDIDAȚI 
PENTRU ALEGERILE PREZIDEN
ȚIALE DIN FINLANDA. Congresul 
Partidului Centrist din Finlanda l-a 
desemnat pe Johannes Virolainen, 
speakerul Parlamentului, drept can
didat la alegerile prezidențiale pro
gramate să se desfășoare la 27 ia
nuarie 1982. Celelalte trei forma
țiuni politice aflate la putere in

Finlanda și-au desemnat deja can- 
didații in vederea acestui scrutin. 
Astfel, Partidul Democrat Popular 
s-a decis asupra candidaturii lui 
Kalevi Kivlstoe, Partidul suedez a 
desemnat pe Jan Magnus Jansson, 
iar social-democrații au optat pen- 
tru actualul prim-ministru, Mauno 
Koivisto.

LA TRIPOLI au avut, loc con
vorbiri intre colonelul Moammer El 
Geddafi. conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al Jama- 
hiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste, și Serghei Kraigher, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia.

DEZACORD BUGETAR. Pre
ședintele Statelor Unite. Ronald 
Reagan, a recurs, pentru prima 
dată de la preluarea mandatului, 
la dreptul său de veto pentru a 
respinge o lege financiară provizorie 
adoptată de Congres. Legea preve
dea alocarea unor fonduri superi
oare plafoanelor stabilite de admi
nistrație. Guvernul și Congresul nu 
au căzut de acord pină la 1 octom-

brie, cind a început ’ anul fiscal I

1981/1982, asupra bugetului statului 
pe 1982. '

ÎN ORAȘUL MAROCAN FES au 
continuat luni lucrările conferinței 
miniștrilor de externe ai țărilor Li
gii Arabe, care elaborează ordinea 
de zi a reuniunii arabe la nivel 
înalț ce-și va incejăe lucrările la 
25 noiembrie, in același oraș. Minis
trul saudit al afacerilor externe, 
prințul Saud Al Faisal, a subliniat 
că dezbaterile asupra „Planului 
Fahd" privind reglementarea situa
ției din Orientul Mijlociu au fost 
pozitive și constructive. Vorbitorul a 
precizat insă că aeest document ur
mează să fie examinat in detaliu de 
conferința arabă la nivel înalt.

PREȘEDINTELE ARGENTINEL 
generalul Roberto Viola, a remis 
temporar ministrului de interne, 
generalul Horacio Liendo, atribute
le funcției de șef al statului. După 
cum se știe, președintele argenti
nian și-a întrerupt activitățile ofi
ciale ca urmare a unei maladii car
diace.
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