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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe miniștrii afacerilor externe ai statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia

Un program cuprinzător pentru întărirea 
autoconducerii și autoaprovizionării teritoriale, 
pentru creșterea producției de bunuri agroalimentare

„Măsurile privind autoaprovizionarea și auto conducerea locală trebuie să 
ducă la creșterea răspunderii organelor de partid și de stat, a consiliilor populare, 
a tuturor oamenilor muncii în buna desfășurare a întregii activități agricole, în 
buna aprovizionare a populației, să ducă la întărirea alianței muncitorești-ță- 
rănești.“

NICOLAE CEAUȘESCU
Recenta plenară comună a Co

mitetului Central al partidului si 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice si Sociale, lucrările 
Marii Adunări Naționale au dez
bătut si adODtat documente de cea 
mai mare însemnătate centru dez
voltarea economică si ■ socială a 
tării, centru înfăotuirea obiective
lor si orientărilor stabilite de Con
gresul al Xll-lea în vederea pro- 
Eresului continuu al societății 
noastre. Avînd în expunerea pre
zentată la plenară de tovarășul 
Nicolae Ceausescu un document 
fundamental, de larg orizont si cu 
un puternic caracter mobilizator, 
lucrările înaltelor foruri de oartid 
si de stat au nrileiuit o amolă 
analiză si o dezbatere cuprinză
toare a problemelor esențiale pen
tru evoluția societății românești, 
pentru realizarea istoricelor hotărîri 
ale Congresului al Xll-lea al parti
dului și trecerea României la un 
nou stadiu, acela de tară socialistă 
mediu dezvoltată.

Fără Îndoială, se poate aprecia 
că. prin întregul lor conținut, ca si 
crin finalitatea lor. importantele 
documente adoptate — clanurile 
de dezvoltare a economiei, respec
tiv a agriculturii, bugetul — re
flectă Încă o dată adevărul funda
mental că partidul si statul 

Evoluția consumului mediu pe locuitor la principalele produse alimentare

nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceausescu, organizează desfășu
rarea activității economice nu ca 
un tel in sine, ci efectiv in scopul 
făuririi bunăstării celor ce mun
cesc. al îmbunătățirii continue a 
nivelului lor de trai material si 
spiritual. Către acest obiectiv se 
orientează toate măsurile luate de 
oartid si de stat, in acest sens 
converg toate prevederile Planului 
national unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a României pe anul 
1982. ale Planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimentare 
pe anul 1982 și ale Bugetului de 
stat.

Grila stăruitoare cu care condu
cerea partidului, personal tovară
șul Nicolae Ceausescu, urmărește 
problemele concrete ale vieții oa
menilor muncii isi găseste o eloc
ventă expresie în faptul că au fost 
acum elaborate si adoptate docu
mente speciale, cu caracter dis
tinct. consacrate in exclusivitate 
îmbunătățirii aprovizionării copu
lației — ..Programul privind auto- 
conducerea si autoaprovizionarea 
teritorială pentru asigurarea popu
lației cu produse agricole animale 
și vegetale in perioada 1982-1985“ 
și „Programul cu privire la aprovi
zionarea populației cu produse agro
alimentare și bunuri industriale de 

consum pe trimestrul IV/1981 șl se
mestrul 1/1982". Pentru prima oară, 
un program specializat privind a- 
provizionarea, precum și un pro
gram national privind autocondu- 
cerea și autoaprovizionarea terito
rială primesc înaltul gir al forului 
legislativ suprem.

Desigur, in primul rînd se cuvine 
subliniat faptul că cele două do
cumente reflectă rezultatele po
zitive ne linia sporirii fondului de 
produse agroalimentare — obținute 
In ciuda unor condiții climatice nu 
dintre cele mai favorabile — care 
au permis aprovizionarea populației 
Ia nivelul multor state cu economie 
dezvoltată.

In cadrul acestor importante do
cumente programatice lșl găsesc 
sintetizare experiența unul an de 
aplicare a Legii autoaprovizionării, 
concluziile măsurilor adoptate in ul
tima perioadă de partid si de stat 
pentru Întărirea autoconducerii si 
autoaprovizionării teritoriale — 
practica dovedind că autoconduee- 
rea și autoaprovizionarea constituie 
calea justă, realistă și eficientă, 
care se cere generalizată. In vederea 
mobilizării marilor rezerve ce există 
in fiecare județ si localitate pentru 
sporirea producției de bunuri ali
mentare. Elaborat pe aceste baze. 
Programul privind autoconducerea 

și autoaprovizionarea cuprinde pre
vederi concrete pentru diversifica
rea, îmbunătățirea cantitativă și ca
litativă a consumului alimentar, 
conform cerințelor unei nutriții e- 
chilibrate. pentru menținerea si Îm
bunătățirea stării de sănătate și vi
gorii populației.

Este prefigurat, astfel, un tablou 
concret, precis, care arată modul 
superior, considerabil mal Înalt. In 
care vor fi satisfăcute cerințele de 
consum ale populației. Spre exem
plu. consumul mediu anual de car
ne și produse din carne va creste 
la 82,5 kg pe locuitor in anul 1985, 
consumul de lapte va crește la 250 1. 
consumul mediu de ouă pe un lo
cuitor va ajunge, in același an, la 
300 bucăți, consumul de legume Ia 
185 kg, cel de fructe și struguri de 
masă la 87 kg. Dacă este vorba de 
o scădere — cum se prevede la con
sumul de cereale — trebuie sublini
at că și aceasta are un sens pozi
tiv : prevăzîndu-se pentru anul 
1982 un consum mediu pe lo
cuitor de 180 kg cereale — ni
vel dintre cele mai Înalte din 
Europa și din lume ! — se are 
in vedere ca in 1985 consumul 
cerealelor să se reducă la 140 
kg. tocmai prin creșterea ponderii
(Continuare in pag. a Il-a)

Miercuri, 3 decembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe miniștrii afacerilor 
externe al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, care au luat 
parte la ședința de la București 
consacrată problemelor privind sta
diul negocierilor in domeniul limi
tării Înarmărilor șl al dezarmării, 
precum și desfășurarea reuniunii de 
la Madrid. Au fost primiți miniștrii 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Bulgaria — Petăr Mlade- 
nov. Republicii Socialiste Ceho
slovace — Bohuslav Chnoupek, Re
publicii Democrate Germane — 
Oskar Fischer, Republicii Populare 
Polone — Jozef Czyrek. Republicii 
Populare Ungare — Puia Frlgyes. șl 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste — Andrei Gromîko.

La primire au fost prezent! tova
rășii Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. nrim-minlstru al guvernului, 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu

Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. efectuează 
o vizită oficială de prietenie in țara noastră

La Invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to- 

lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe.

Miniștrii afacerilor externe au 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut prietenesc 
șl cele mal cordiale urări din partea 
secretarilor generali, a primilor 
secretari al partidelor comuniste și 
muncitorești, a șefilor de stat din 
țările lor.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat 6ă se transmită 
din partea sa, a conducerii partidu
lui și statului nostru secretarilor 
generali, primilor secretari ai parti
delor comuniste și muncitorești, 
șefilor de stat, conducerilor de partid 
și de stat din țările participante la 
Tratatul de la Varșovia un călduros 
salut prietenesc și cele mal bune 
urări, împreună cu dorința de a dez
volta colaborarea și întări solidari
tatea și unitatea dintre țările noastre.

în numele miniștrilor de externe 
prezenți, tovarășul Andrei Gromîko 

varășul Andrei Gromîko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al

Ieri au început 

a adresat mulțumiri pentru ospitali
tatea de care s-au bucurat în timpul 
șederii în România, pentru condițiile 
asigurate bunel desfășurări a lucră
rilor ședinței Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia. In 
același timp, el a prezentat proble
mele care au fost examinate la ac
tuala ședință de Ia București — sta
diul negocierilor privind limitarea 
înarmărilor sl dezarmarea, precum sî 
desfășurarea reuniunii de la Madrid.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat călduros pe 
oaspeți șl a arătat că conducerea 
partidului și statului nostru dă o bună 
apreciere rezultatelor cu care s-a în
cheiat ședința Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia. A 
subliniat, de asemenea, că aceste re
zultate. concluziile ședinței corespund 
situației Internationale actuale, pozi
ției partidelor și guvernelor noastre,
(Continuare in pag. a IlI-a)

U.R.S.S., efectuează o vizită oficială 
de prietenie în România, în zilele de 
2—3 decembrie.
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Am intrat în ultima lună a anului

Fiecare zi-o zi a rezultatelor maxime in 
îndeplinirea sarcinilor economice pe 19811

AU ÎNDEPLINIT planul anual
10 unități economice 

din județul Bacău
Cinci unități economice 
din județul Constanța

Glasurile păcii 
răsună de pretutindeni

Colectivele de oameni al muncii 
din zece unități economice din ju
dețul Bacău au raportat îndeplinirea 
sarcinilor de plan ce le reveneau în 
acest prim an al actualului cincinal. 
Intre acestea se numără cele de la 
întreprinderea minieră Comănești, 
întreprinderea de rețele electrice 
Bacău, Trustul județean de con
strucții, grupul de șantiere hidro
tehnice ..Șiret". Succesul obtinut 
este rodul muncii entuziaste a mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor 
din unitățile respective, care, prin- 
tr-o mai bună organizare a produc
ției, folosirea din plin a timpului de 
lucru al mașinilor si utila ielor. au 
sporit simțitor productivitatea mun
cit Avansul cîstigat creează posibi
litatea ca pînă la finele anului cele 
zece unități să realizeze o produc- 
tie-marfă suplimentară in valoare 
de circa 400 milioane leL (Gh. 
Baltă).

Pină in prezent, cinci unități eco
nomice din județul Constanta au 
raportat îndeplinirea Înainte de ter
men a sarcinilor de plan pe 1981. 
Intre acestea se află întreprinderea 
de exploatare portuară, unitate 
fruntașă pe ramură în întrecerea 
socialistă, care va derula, pină la 
sfirșitul anului, un volum supli
mentar de 270 000 tone mărfuri, în 
condițiile reducerii staționării na
velor sub operațiuni de Încărcare și 
descărcare cu 16 la sută. La rîndul 
lor, întreprinderea de ulei Con
stanta va realiza, pină la sfirșitul 
anului, o productie-marfă supli
mentară In valoare de 58 milioane 
lei, iar întreprinderea județeană de 
producție industrială și prestări de 
servicii o producție industrială su
plimentară de 12 800 000 lei. (George 
Mihăescu).

AU îndeplinit planul anual la export
Combinatul de lianți 

și materiale refractare 
din Turda

Oamenii muncii de la Combinatul 
de lianți și materiale refractare 
din Turda au realizat, ca urma
re a utilizării Ia întreaga ca
pacitate a utilajelor și agregatelor, 
o producție suplimentară de peste 
80 000 tone ciment, precum și alte 
materiale de construcții. Aceasta a 
permis livrarea la export a unor 
cantități suplimentare de ciment, 
astfel că obligațiile contractuale au 
fost onorate integral pe întregul an, 
urmînd ca pînă la sfirșitul lunii de
cembrie să se livreze suplimentar

la export mai bine de 20 000 tone de 
ciment, ipsos șl alte materiale de 
construcții. (AL Mureșan).

întreprinderea „Nicovala**  
din Sighișoara

Colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea „Nicovala" din 
Sighișoara raportează îndeplinirea 
planului anual la export. Avansul 
cîștigat va permite acestui colectiv 
ca pînă la finele lunii în curs să 
livreze suplimentar pe piața exter
nă produse în valoare de peste 2 
milioane lei. (Gheorghe Giurgiu).

550 de miliarde de 
dolari sînt investit! în 
producerea instrumen
telor de ucidere pen
tru copiii noștri cu 
ochi luminoși si zlm- 
bitori: pentru mamele, 
surorile, soțiile si fiice
le noastre cărora na
tura le-a dăruit gratie, 
gingășie. frumusețe, 
dar mai ales capacita
te de iubire si devo
tament ; instrumente 
ale mortii pentru bă- 
trîni — părinții noștri 
inainte-mergătorii ge
nerației tinere in știin
ța și tehnica modernă. 
Amenințate de coșma
rul unui nou si ful
gerător război. cu 
arme atomice — „cu
rate" sau nu — după 
care doar cenușa fiin
țelor noastre si a ca
podoperelor create de 
geniul uman de-a lun
gul mileniilor de civi
lizație să se mai cear
nă peste capetele ce
lor ce l-ar cauza, 
sutele de popoare ale ,, 
globului, de orice lim
bă și culoare, de orice 
credință si orinduire 
socială, din țări avan
sate în tehnică și civi
lizație ori schilodite 
trupește si sufletește 
de înfometare înde
lungată. îsi unesc gla
surile lntr-un strigăt 
Înalt de protest : „NU

din toate straturile so
ciale.

Si în această uriașă 
mișcare de stăvilire a 
înarmărilor pregăti
toare de moarte pen
tru întreaga umanita
te. în tara noastră fru
moasă ca o gură de 
rai. în care ultimul fir 
de iarbă ne este drag, 
în care munca ne este 
pîrghia de înălțare 
continuă șl crez de 
viață civilizată. în 
care copilul, ca și bă-

Prof. univ. dr. 
Emilia Șt.

MILICESCU

lano și Bruxelles ; 
marșuri a’e păcii de 
sute de kilometri la 
care iau parte oameni 
de toate vîrstele si

războiului !“,, „NU fă
bricării bombei cu
neutroni !“ ,J4U ra
chetelor cu rază de
acțiune medie !“.

Mitinguri uriașe la
Londra si Paris. la
Roma si Bonn, la Mi-

trtnul înțelept, este o- 
biectul grijii si al iu
birii tuturor cetățeni
lor. conducătorul sta
tului a initiat des
fășurarea unei vaste 
acțiuni politice de 
masă care să exprime 
ferma și puternica 
voință de pace a 
României. Frontul De
mocrației și Unității 
Socialiste a lansat un 
vibrant apel către or
ganizațiile politice si 
către toate popoarele 
lumii să ceară toate 
dreptul firesc la viată 
și fericire pe un pă- 
mînt al păcii si liber
tății tuturor. în Româ
nia. pe tot cuprinsul ei. 
în întreprinderi mari si 
mici. în Capitală ori 
în orașele si satele 
răspindite pe cîmoii- 
le. colinele si înălți
mile ei muntoase, pe 
.văile rîurilor si sub 
poala pădurilor noas
tre seculare. în sute 
de adunări zilnice 
participantii rostesc —

cu miile deodată — a- 
ceeași frază încărcată 
de puterea voinței lor 
de Pace si liniște con
structivă. Apelul Ma
rii Adunări Naționale, 
precum și hotărîrea 
forului suprem al tării 
de a împuternici pe cel 
mai Iubit și respectat 
fiu al poporului nos
tru. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. să acționeze 
direct, cu marele său 
prestigiu international, 
pentru reușita convor
birilor privind dezar
marea. constituie noi 
și valoroase initiative 
de pace ale României 
socialiste. contribuții 
de mare Însemnătate 
la înlăturarea primej
diilor care amenință 
omenirea.

Cind 25 de milioane 
de copii mor anual de 
foame, dintre care cine 
știe citi ar putea de
veni glorii ale științe
lor și artelor umani
tății. ca mamă, bunică 
și dascăl a patruzeci 
și două de promoții, 
ca scriitor și cetățean 
al acestui glob, mă 
simt solidară cu toti 
aceia care luptă pen
tru pace, pentru viito
rul pașnic al Europei 
și al lumii, o lume in 
care mamele să-si 
crească in liniște copiii 
spre fericirea mult 
visată a popoarelor, 
pentru ca nimeni, 
niciodată să nu-si mai 
știe viata amenințată, 
viitorul înnegurat de 
nesiguranța zilei de 
m’ine.

Pămîntul nostru să 
intre în era păcii 
netulburate, spre feri
cirea si progresul o- 
menirll întregi 1

Miercuri după-amiază au început 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Andrei Gromîko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., care face o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.

A participat tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu

lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe.

A participat, de asemenea. V. I. 
Drozdenko, membru al C.C. al 
P.C.U.S.. ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

în timpul întrevederii a avut loc 
un schimb larg de vederi in legă
tură cu situația internațională ac
tuală, o atenție deosebită fiind acor
dată problemelor referitoare la opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la

măsuri concrete de dezarmare, și in 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
în acest context au fost abordate 
aspecte legate de negocierile bilate
rale de la Geneva dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ameri- 
cii privind limitarea armamentelor 
nucleare în Europa.

Convorbirile se desfășoară Intr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, miercuri, un di
neu în onoarea tovarășului Andrei 
Gromîko, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, 
ministrul afacerilor externe al

U.R.S.S.. șl a soției sale, Lidia Dmi
trievna Gromîko.

Au participat tovarășii Ilie Verdet. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, precum și Maria

Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

A luat parte, de asemenea 
V. I. Drozdenko, membru al C.C. a 
P.C.U.S., ambasadorul Uniunii So 
vietice la București, cu soția.

în cursul dineului, desfășura 
Intr-o atmosferă de cordialități 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Andri 
Gromiko au rostit toasturi.

Președintele Nicolae Ceaușescu
a primit pe ambasadorul R. S. F. Iugoslavia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, miercuri

dimineața, pe Trifun Nikolid. amba
sadorul Republicii Socialiste Federa
tiva Iugoslavia, In vizită de rămas bun 
in legătură cu încheierea mi

siunii acestuia In tara noastr 
Cu acest prilej a avut loc o co 

vorbire, care s-a desfășurat într 
atmosferă caldă, tovărășească.
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Cu fantezie
in unitățile cooperației mește

șugărești „înainte" din Constan
ța au apărut noi articole de în
călțăminte, poșete, cordoane și 
alte piese de marochinărie care 
au făcut senzație mai ales in 
rindul cumpărătoarelor. Curioa
se, acestea s-au întrebat nedu
merite: „Să fie oare, intr-ade
văr, din piele de crocodil?". Tot 
ele și-au răspuns: „Imposibil ! 
Prețurile sint prea convenabile 
față de raritatea crocodililor. 
Dar nici din plastic nu sint. Se 
observă clar că sint din piele 
adevărată".

— Sint, intr-adevăr, din piele 
autentică — ne-a lămurit un 
faimos cizmar constănțean — 
dar nu de crocodil, ci piele de 
pe picioarele curcanilor, recol
tată inamte ca aceștia să de
vină... friptură.

aceștia să de-
»
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Salvat din Olt
Constantin Zamfire seu, pre

ședintele unei asociații de loca
tari din Drăgășani, ne aduce la 
cunoștință „curajul și omenia 
unui vecin de-al nostru". Despre 
ce este vorba? Căzind in apele 
învolburate ale Oltului, un om 
era gata-gata să se înece. Vă- 
zindu-l in primejdie, i-a sărit 
îndată tn ajutor, așa îmbrăcat 
cum era, fon Mucălău, care a 
reușit, cu mari eforturi, să-l a- 
ducă la mal și să-i dea și pri
mul ajutor competent. De ce 
spunem competent? Pentru că 
salvatorul este medic de profe
sie. Cel salvat se numește Con
stantin Poșircă și e de meserie 
șofer. Coincidența a făcut ca 
salvatul și salvatorul, adică 
ferul și medicul, să fie și... 
cini de locuință.

?o- 
ve-
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S-a înfruptat 
din avuția obștii

Cit a fost vara de lungă, Ana 
Damian din Milcov, județul Olt, 
nu s-a omorit cu munca. De cum 
a venit toamna, a inceput să dea 
tircoale lanurilor cooperativei a- 
gricole. Și a inceput, deodată, să 
„muncească" virtos. Să culeagă 
știuleți după știuleți, pină și-a 
făcut acasă o grămadă de 2 480 
kilograme. Și a cules nu numai 
porumb, ci și floarea-soarelui. 
Zeci și zeci de kilograme de se
mințe, numai bune de prăjit și 
de vindut pe la colțuri de stra
dă, însoțite de anacronica striga
re : „Ia bomboanele agricole, ia 
alune că e bune"...

In ce o privește, A.D. n-o să 
mai aibă parte de o asemenea 
strigare. Bine-ar fi ca și sura
tele de teapa ei să nu mai fie 
lăsate să polueze străzile.
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Șapte 
autobasculante 
la o... cafea

Nu mai puțin de 7 autobascu
lante din Tg. Mureș (31-MS-4799, 
31-MS-629. 31-MS-2387, 31-MS-
307. 31-MS-1925. 31-MS-I932 și 
31-MS-1909) erau trase pe... 
dreapta. Rămase in pană? Nici
decum. Toate erau in perfectă 
stare de funcționare. Așteptau 
poate să le vină rindul la încăr
cat? Nici asta, pentru că fiecare 
dintre ele trebuia să se afle la 
ora aceea in diferite puncte de 
lucru ale orașului. Atunci, ce 
căutau toate șapte autobascu
lantele in fața cofetăriei 
„Mocca" ? Iși căutau... șoferii 
dispăruți la cite o cafeluță și 
un taifas de dimineață. Ba, co
lac peste pupăză, in timp ce șo
ferii stăteau la căldurică, mo
toarele unora dintre autobascu
lante duduiau in... gol.

Și cind te gindești că la mul
te din solicitări conducerea În
treprinderii județene de trans
porturi locale Mureș motivează 
lipsa de... solicitudine prin aceea 
că nu are destule mașini. Sau că 
nu mai are benzină. Sau moto
rină...

Sau... rămine de văzut.
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Cine suna la ușa?
O întrebare adresată cu o voce 

voit afectată, grijulie. Întrebare 
la care un copil a răspuns sin
cer, ca toți copiii:

—> Sint singur, nene.
„Nenea", care a bătut la ușă 

șl care nu era altul decit Nicolae 
Oloș, din Vernești, județul Bu
zău, a mulțumit copilului și a 
plecat fluierind. Apoi a pindit 
pină cind copilul a ieșit afară. 
A ieșit copilul și a intrat „ne
nea hoțul" in casa lui Constan
tin Nițu, de unde a furat bani, 
un aparat de radio și... două 
pachete de' țigări. N-a apucat 
să le fumeze, pentru că a fost 
prins și dat pe mina miliției.
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„Fii cuminte, 
Cristofor!"

Sub acest titlu, corespondentul 
voluntar al gazetei „Clopotul" 
din Botoșani. C. Chirilă, prezin
tă comportarea ciudată a unui 
tinăr. pe numele său C. Cristo
for. Cu citeva luni in urmă, deși 
avea o meserie frumoasă — lă
cătuș mecanic — și lucra la o 
întreprinderea botoșăneană. 
ind apreciat de toată 
Cristofor s-a lăsat de 
Apoi, s-a certat cu soția și a 
alungat-o din casă. Apoi, s-a a- 
pucat de chefuri și scandaluri, 
împreună cu alti tăietori de 
frunze la dini. Vorba ceea:_cine 
se aseamănă se adună.
ziua, bună ziua. Cristofor hiber
nează. Ba nu. face și el ceva : 
cere bani de la taică-său pen
tru mincare și celelalte.

Pină cind? Fii cuminte, Cristo
for !

fi- 
lumea, 
muncă.

Toată

Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii

I

I

I

I

I

Am intrat in ultima1 ™RE ZI-0 ZI A REZULTATELOR MAXIME 
lună a anului 1N ÎNDEPLINIREA SARCINILOR ECONOMICE PE 1981!

Planul la producția fizică — realizat integral, 
toate contractele — onorate ireproșabil

Cit de importantă este pentru eco
nomia națională activitatea întreprin
derii „Electrobanat" Timișoara re
zultă din însuși profilul acesteia — 
singur producător din țară de baterii 
și elemente galvanice, corpuri de 
iluminat industriale, ca si al celor 
destinate a fi folosite de ..tot ce 
mișcă pe uscat, pe apă și în aer**,  
de la locomotive și automobile la va
poare și avioane. Cu atît mai îm
bucurător este faptul că în această 
unitate industrială s-a creat o fru
moasă tradiție in ce privește îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de plan.

Continuind această tradiție, colec
tivul întreprinderii a obținut în 10 
luni din acest an rezultate impor
tante. Astfel, planul la producția- 
marfă a fost depășit cu 9 milioane 
lei, sarcinile la export au fost înde
plinite in proporție de 101 la sută, 
iar la producția netă prevede
rile planului au fost depășite cu 
18 milioane lei : de asemenea, la pro
ductivitatea muncii s-a înregistrat 
un snor suplimentar de 2 258 Iei pe 
lucrător, iar cheltuielile de producție 
au fost reduse.'față de nivelul stabi
lit. cu 18,5 lei la 1 000 lei producție- 
marfă. în aceste condiții s-a obținut 
un beneficiu suplimentar de 21,2 
milioane lei. Aplicarea fermă a prin
cipiilor noului mecanism economico- 
financiar a determinat o creștere 
simțitoare a eficienței economice, va
lorificarea superioară a resurselor ma
teriale și umane ale unității. Obiec
tive prioritare constituie aici înde
plinirea planului producției fizice și 
a livrărilor la export, care, împreună 
cu reducerea cheltuielilor de produc
ție, a consumurilor de materii prime, 
materiale, energie și combustibil, 
sint pîrghiile de bază în atingerea 
unei eficiente economice ridicate.

Este demn de semnalat că aici a 
fost anihilată tendința atît de păgu
bitoare pentru interesele economiei 
naționale de a se realiza numai sor
timentele cu valori mari, „avantajoa
se" pentru unitatea, respectivă, in 
dauna celor cu valori mici, din care 
cauză aveau de suferit atît anumiți

beneficiari industriali, cit și aprovi
zionarea unor magazine. „Priviți 
această lampă de cabină auto — he 
spune ing. Nicolae Margan, directo
rul întreprinderii. Costă numai 17 
lei. Dar fără ea cei de la „Steagul 
rosu“-Brasov nu pot livra la export 
un întreg autocamion**.  Oamenii de 
aici și-au făcut un titlu de mîndrie 
din a realiza neabătut obligațiile asu
mate prin contracte, atit din punct 
de vedere cantitativ, cit si calitativ. 
In acest an. întreprinderea timișo
reană si-a onorat integral sarcinile 
planificate la toate sortimentele. Mai

Piesele de schimb se fabrică pe baza 
documentațiilor întocmite de o grupă 
de proiectanți înființată special în 
acest scop, care elaborează și tehno
logia de execuție a acestora".

Organizația de partid, consiliul oa
menilor muncii au imprimat un ca
racter mai dinamic și mai organizat 
activității de modernizare a produse
lor și tehnologiilor, cu efect nemij
locit atît asupra creșterii competiti
vității acestora, cit și asupra spori
rii productivității muncii și reducerii 
consumurilor materiale și energeti
ce. Este semnificativ că volumul

LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROBANAT“-TIMIȘOARA
mult. In zece luni din acest an. la 
fiecare sortiment — de la aparataj 
electric și produse electrotehnice Și 
pină la piesele de schimb — se În
registrează depășiri ale planului.

Iată doar cîteva dintre căile prin 
care se acționează aici pentru rea
lizarea. zi de zi, a programelor de 
fabricație de către fiecare secție sau 
formație de lucru. Este vorba. în 
primul rind. de asigurarea funcțio
nării corespunzătoare a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor. în acest 
context, eforturile sint concentrate 
spre respectarea programului de re
parații, prin realizarea cu forțe pro
prii a pieselor de schimb pentru uti
lajele aduse din import, asigurîn- 
du-le astfel o funcționare neîntre
ruptă. „în scopul asigurării bunei 
funcționări a mașinilor și instalații
lor. precum si al reducerii timpilor 
de staționare în cazul avariilor sau 
reparațiilor planificate — ne spune 
ing. Vasile Vela, șeful serviciului 
mecanoenergetic și autoutilare — în 
cadrul compartimentului de reparații 
am organizat o formație de lucru, 
condusă de un maistru, care se ocu
pă de asigurarea in exclusivitate a 
pieselor de schimb deficitare din 
tară, și în special a celor din import.

produselor noi depășește cu 50 la 
sută sarcina planificată. Au fost asi
milate toate produsele prevăzute 
pe acest an pentru autoturismul 
OLTCIT. 6 tipuri de plafoniere des
tinate exportului în R.F.G.. corpuri 
de iluminat pentru echiparea auto
buzelor livrate de industria noastră 
diferiților parteneri de peste hotare. 
Numai prin asimilarea farului pro
iector antiexploziv, a corpului de 
iluminat pentru spitale, a corpului 
de iluminat fluorescent pentru nave 
și a lămpii portative pentru meca
nismul de acționat MA-7 se reali
zează economii valutare de 1.7 mi
lioane lei anual. Alte 8 milioane lei 
economii valutare s-au obținut prin 
realizarea cu forțe proprii a unui 
important număr de utilaje.

întreaga activitate de înnoire a 
producției este coordonată de servi
ciul pregătire tehnologică a fabrica
ției, care urmărește realizarea fiecă
rui produs din momentul acceptării 
sale ca idee și pină la intrarea în 
magazia de mărfuri finite. In acest 
sens, aflăm de la ing. loan Miclău, 
șeful serviciului, întregul personal 
este Împărțit pe grupe de probleme 
si grune de produse si lucrează 
direct, cu proiectantii si executanții

din atelierele de proiectare produse 
și Ș.D.V.-uri, din secția sculărie și a- 
telierul de autoutilare, precum și 
din secțiile de producție care asimi
lează in fabricație reperele nou ela
borate.

Atit în activitatea de proiectare, 
cit și in cea de pregătire a fabrica
ției și de execuție s-au introdus gra
fice pe ore și zile privind realizarea 
documentației pentru sculele și re
perele conducătoare, precum și pen
tru execuția acestora cu prioritate, 
măsură menită să asigure încadrarea 
în termenele prevăzute în planul 
tehnic. în acest mod s-a reușit să 
se ciștige timp prețios la fiecare fa
ză de lucru, să se scurteze decalajul 
cercetare-asimilare in producție, asi- 
gurîndu-se capacități și condiții teh- 
pico-materiale pentru realizarea unui 
volum sporit de produse noi.

In mod firesc, rezultatele demne 
de laudă ale colectivului întreprin
derii reflectă grăitor forța de mobi
lizare a organizației de partid, orien
tarea ei fermă sore desfășurarea 
întregii activități in spiritul cerințe
lor noului mecanism economico-fi- 
nanciar. Și-au dovedit eficiența, în 
acest sens, dezbaterea exigentă în 
plenarele comitetului de partid a di
verselor aspecte privind asimilarea 
de produse noi cu performanțe supe
rioare, reducerea consumului de me
tal, ca și informările prezentate de 
comuniști în adunările generale de 
partid asupra felului cum iși înde
plinesc sarcinile profesionale si ob
ștești. Locțiitorul secretarului comite
tului de partid, loan Ciurdar, ne-a 
vorbit despre preocuparea constantă 
pentru orientarea studiului ideologic, 
a întregii activități politico-educati
ve, ca și a cursurilor de perfecțio
nare a pregătirii profesionale spre 
clarificarea modalităților practice de 
realizare exemplară a sarcinilor ce 
revin întreprinderii în domeniul pro
ducției fizice și nete, asimilării de 
noi produse, sporirii exportului.

Tudor OEARU 
Cezar IOANA

M PRODUCUA ZOOTEHNICĂ POATE SPOR! MULT!
„în noiembrie 1982 ne vom vedea 

din nou. Poate tot in această sală. 
Poate tot în această formație. 
Ne vom privi din nou în ochi și ne 
vom putea spune unii altora dacă 
am acționat ca adevărați comuniști. 
Dacă ce am hotărît acum, în această 
zi, am realizat sau nu, in ce fel și 
cu ce rezultate**.

Acestea erau în esență cele spuse 
de primul secretar al Comitetului ju
dețean Buzău al P.C.R., tovarășul Ca- 
rolică Vasile, in încheierea lucrărilor 
plenarei comitetului județean de 
partid cu activul din zootehnie.

în modul de a gindi și de a ac
ționa al comitetului județean de 
partid, al organizațiilor de partid din 
agricultură cu privire la dezvoltarea 
zootehniei s-a produs ceva nou, pozi
tiv, care justifică optimismul în ce 
privește creșterea producției în acest 
sector. Poate nu intr-un an. deși o 
creștere sensibilă se va resimți chiar 
si într-un an. dar. oricum. în viito
rul apropiat. Să ne explicăm.

Cind cineva se află in partea a 
doua a „clasamentului**  nu este, in 
fond, nici o nenorocire. Nu toți pot 
fi pe primul loc. Dar cind primul se
cretar spune in fața plenarei comite
tului județean de partid că „produc
ția medie de lapte pe 10 luni 
din acest an este mai mică decit 
aceea planificată cu 1 448 litri în în
treprinderile agricole de stat și cu 
720 litri în cooperativele agricole și 
că există Însemnate nerealizări și la 
ceilalți indicatori ai producției zoo- 
tehnice**,  atunci se poate înțelege cu 
ușurință asprimea cu care s-au dis
cutat aspectele negative privind ac
tivitatea din zootehnie.

Participant! la plenară au ascultat 
o informare scurtă, densă. Iar la 
punctul doi — și să reținem un punct 
înscris pe ordinea de zi — au vizio
nat un film. Un film ai cărui „ac- 
tori“ se aflau in sală, chiar dacă unii 
dintre ei nu s-au aflat în fața apara
tului de filmat. Un film-analiză, care 
și-a propus și a reușit să surprindă 
„pe viu" modul in care este organi
zată și se desfășoară activitatea în 
unele ferme de creștere a animale
lor. Unele secvențe ale filmului te 
făceau să te ridici de pe scaun și să 
spui : „Nu. Așa nu se poate !“ 
Iar altele iți dădeau impulsul să-i 
îmbrățișezi pe „actorii**  lui și să le 
spui : „Da. Voi sinteți sarea pămîn- 
tului**.  Puse față în față, aceste do
vezi ale spiritului de răspundere, pe 
de o parte, și ale indolenței, pe de 
altă parte, s-au constituit intr-o ana
liză cum puține rapoarte ar putea-o 
face.

Informarea și filmul prezentate în 
plenară, numeroșii vorbitori care au 
luat cuvîntul au înfățișat activului 
din zootehnie situația reală, exactă, 
cit și problemele cu care se confruntă 
in prezent acest important sector de 
producție. Și trebuie să spunem, si
tuația nu este deloc trandafirie, iar 
problemele ce se cer să fie grabnic 
soluționate nu sint dintre cele mai 
simple. Garanția revirimentului aș
teptat in activitatea din zootehnia 
județului o constituie faptul că ple
nara a hotărît un amplu program de 
acțiune, stabilind măsuri imedia
te și de perspectivă, realiste, posi
bile de înfăptuit, ceea ce a permis 
ca fiecare participant să plece acasă 
cu imaginea clară a ceea ce are de 
făcut. Iată ce ar trebui reținut cu 
deosebire din programul de măsuri 
aprobat.

Pentru realizarea efectivelor de a- 
nimale in fiecare unitate agricolă se 
va acționa pentru organizarea temei
nică a procesului de reproducție și 
selecție, mai buna întreținere a ti
neretului de reproducție, înființarea 
unor sectoare special amenajate pen-

tru efectuarea montei artificiale în 
condiții de igienă și eficiență maxi
me. Toate aceste măsuri. Ia care se 
adaugă cele specifice pentru reduce
rea mortalității și a sacrificărilor de 
necesitate, au drept scop ca. în cel 
mult doi ani, așa cum s-a hotărit in 
plenară, să se obțină o îmbunătățire 
radicală a efectivelor de animale, iar 
producțiile să fie net superioare.

Un accent deosebit s-a pus pe mă
surile ce trebuie întreprinse încă de 
acum in vederea asigurării unor canti
tăți îndestulătoare de furaje pentru 
hrana animalelor. Deși in toamna a- 
ceasta, pentru iarnă, au fost depozi
tate cantități mai mari de furaje de
cit in toamna anului trecut, totuși 
acestea sint încă insuficiente pentru 
a satisface necesarul de fînilri și su
culente, la care se înregistrează un 
deficit însemnat. Pentru anul viitor, 
datorită măsurilor luate pe plan ge

lize constă în caracterul con
cret, controlabil al măsurilor stabili
te. Iată un exemplu. Se tot discută 
de modernizarea adăposturilor pentru 
animale, de mecanizarea principale
lor lucrări din zootehnie. Unii fac, al
ții mai mult vorbesc decît fac. Abort 
dindu-se în mod concret și angajant 
această problemă, in plenară s-a 
spus : „In luna aprilie a anului vii-

■ tor, cei prezenți sint invitați să vi- 
| ziteze într-un schimb de experiență 
fermele zootehnice ale întreprinde
rilor agricole de stat de la Cioranca, 
Poșta Cîlnău, Vernești și Valea Rîm- 
nicului", care pină atunci vor trebui 
să întreprindă măsuri pentru a valo
rifica deplin baza tehnică și materi
ală de care dispun, spre a deveni mo
del de organizare a muncii și pro
ducției în zootehnie. Trebuie să men
ționăm că, în momentul de față, toc
mai aceste ferme și, în general, zo

învățăminte de la o plenară a Comitetului 
județean de partid Buzău cu activul din zootehnie

neral privind dezvoltarea zootehniei, 
s-au creat condiții mai bune pentru 
creșterea producției de furaje, prin 
sporirea suprafețelor destinate bazei 
furajere cu incă 11 000 hectare, care 
se adaugă celor 15 600 hectare exis
tente. Deci aproape o dublare. Dar 
este nevoie mai ales de asigurarea 
unei structuri valoroase de plante de 
nutreț cultivate, cu un conținut ridi
cat de proteină digestibilă. Plenara 
comitetului județean a hotărit ca 
plantele trifoliene să ocupe 60 la sută 
din suprafața destinată bazei furajere. 
Deschizînd aici o scurtă paranteză, 
trebuie să spunem că aceasta ridică 
probleme cu un caracter mai general. 
Pentru a se ajunge la o structură 
optimă a culturilor furajere trebu
ie rezolvate probleme deloc ușoare 
privind asigurarea cu semințe de lu- 
cernă, trifoi și alte plante de hutreț 
valoroase. Aceasta necesită încă timp 
și impune organizarea temeinică a 
producerii de semințe, singurul mij
loc de a repara serioasele greșeli ce 
s-au făcut, și care au dus la dimi
nuarea atît de mare a suprafețelor 
cultivate cu plante trifoliene. De ase
menea, fiecare unitate agricolă va 
cultiva sfeclă și gulii furajere, mor
covi și bostani, plante ce asigură pro
ducții mari, cu o valoare nutritivă 
ridicată.

Pentru perioada scurtă ce a mai 
rămas pină la sfîrșitul anului, plenara 
a stabilit și o serie de măsuri care 
să permită realizarea integrală a pro
gramului de investiții în zootehnie și 
de modernizare a adăposturilor. In 
acest scop, intreprinderile județene 
de specialitate au primit sarcini pre
cise pentru terminarea grabnică a 
noilor obiective de investiții, a ame
najării maternităților, a modernizării 
fermelor zootehnice și a mecanizării 
lucrărilor în zootehnie, precum și a 
repărării tuturor adăposturilor.

Toate aceste măsuri, care vizează 
rezolvarea unor probleme imediate 
privind îmbunătățirea activității din 
zootehnie, se regăsesc pe un plan 
mai larg, împreună cu unele măsuri 
ce necesită o perioadă mai îndelun
gată pentru a fi înfăptuite, in pro
gramul privind dezvoltarea zooteh
niei județului în cincinalul 1981—1985, 
program adoptat, cu acest prilej, de 
plenara comitetului județean de 
partid.

Nu este exagerată aprecierea că 
nimic nu a scăpat atenției plenarei, 
analizei efectuate activității din zoo
tehnie. Iar eficienta acestei ana-

otehnia din Întreprinderile agricole 
de stat se află într-o situație de 
neinvidiat, dacă avem in vedere con
dițiile tehnice și materiale asigura
te, cadrele de specialiști care lucrea
ză în acest sector. La fel și la coope
rativa agricolă Grebănu, unde se in
troduce un sistem, nou în județul 
Buzău, de evacuare a dejecțiilor cu 
aer comprimat, se va organiza în pri
măvară un schimb de experiență. 
Aceasta pentru ca, în funcție de re
zultatele practice, sistemul să fie ge
neralizat in toate fermele zootehnice 
din județ. Un asemenea mod de a 
privi lucrurile, cu răspunderi preci
se și termene ferme, fără echivoc, 
pentru soluționarea diferitelor pro
bleme, reprezintă o garanție că mă
surile stabilite vor fi înfăptuite ri
guros. Că nu vor rămine pe hîrtie 
ca simple luări de poziție.

Analiza — așa cum era și firesc 
— a avut în centrul atenției modul 
în care iși desfășoară activitatea toți 
lucrătorii din zootehnia județului, 
începind cu specialiștii organelor a- 
gricole județene de specialitate, cei 
din unitățile agricole și sfirșind cu 
îngrijitorii de animale. Or, filmul și 
informarea prezentate activului din 
zootehnie, cuvîntul multor vorbitori 
au arătat fără menajamente că mal 
există specialiști, chiar și unele ca
dre cu munci de conducere, care nu 
ințeleg să-și facă datoria cu simț de 
răspundere. Nu se poate admite ca

din cauza neîndeplinirii sarcinilor și 
atribuțiilor ce le revin tocmai celor 
aleși să conducă activitatea să aibă 
de suferit întreaga unitate agricolă, 
și nu numai ea. Orice abatere, orice 
încălcare a obligațiilor, a normelor 
de muncă trebuie să-și primească o 
ripostă fermă, intransigentă. în acest 
mod categoric s-a procedat cu Gheor- 
ghe Bolache, președintele cooperati
vei agricole Știubeiu. Hotărîrea ple
narei, care a votat pe loc scoaterea 
acestuia din rindul membrilor comi
tetului județean de partid și a pro
pus destituirea lui din funcția de 
președinte, apare ca o măsură aspră, 
dar pe deplin justificată. Neglijența, 
nepăsarea și lipsa de preocupare a 
președintelui au determinat ca ferma 
zootehnică a acestei cooperative a- 
gricole să înregistreze pierderi foar
te mari datorită nerealizării efective
lor, mortalității ridicate și a produc
ției de lapte foarte scăzute. Prompti
tudinea cu care plenara a sancționat 
acest caz dovedește că asemenea si
tuații nu vor mai fi tolerate.

Sint, desigur, multe aspecte care 
poartă amprenta condițiilor specifice 
locale. în plenară, în materialele pre
zentate, in discuții au fast ridicate 
însă și unele probleme care sint de 
interes general pentru întreaga noas
tră zootehnie :
• menținerea la efectivul matcă a 

unui mare număr de animale imbă- 
trînite, care consumă furaje fără a 
produce nimic ;

• necesitatea unei sisteme de ma
șini care să permită stringerea fura
jelor într-un timp scurt și conserva
rea lor in bune condiții ;

• existența unor întinse suprafețe 
de teren degradate, improprii produ
cerii de furaje, dar care in statistici 
sint trecute ca pășuni și finețe na
turale ;
• lipsa unor tehnologii de culti

vare cu plante de nutreț a terenu
rilor cu strat arabil subțire, de 7—8 
cm ;
• neclarificarea, din punct de ve

dere al proiectării, a noilor soluții 
constructive pentru grajdurile de 
creștere a taurinelor ;

• aplicarea unor forme specifice 
de cointeresare, care să contribuie la 
permanentizarea forței de muncă în 
zootehnie.

La aceste probleme pot fi adăuga
te și altele de interes general. Re
zolvarea în mod unitar, atît a aces
tora. cit și a acelora specifice, din- 
tr-un loc sau altul, ar fi de natură 
să asigure cadrul, baza îmbunătățirii 
efective a activității din zootehnie.

Aurel PAPADIUC 
Stelian CIUPEA 
corespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. I)

PITEȘTI. Cheltuieli materiale mai reduse
Oamenii muncii din 

industria municipiului 
Pitești au înregistrat, 
de la încenutul anului, 
economii la cheltuie
lile materiale in va
loare de 195.5 milioa
ne lei. Printre unită
țile cu rezultate din

tre Cele mai bune se 
află Combinatul pe
trochimic si întreprin
derea de motoare e- 
lectrice. întreprinderea 
de textile si Combi
natul de articole teh
nice din cauciuc. Acest

succes important s-a 
datorat mai bunei gos
podăriri a materiilor 
prime. materialelor 
de bază si auxiliare, 
combustibililor si e- 
nergiei electrice.
(Gheorghe Cîrstea).

alimentelor de valoare nutritivă 
superioară, bogate în proteine, in 
concordantă cu cerințele științei, ale 
unor condiții de viață tot mai civi
lizate.

Cele de mai sus nu constituie nu
mai obiective ale viitorilor ani. Cu 
tot atîta certitudine sint stabilite. în 
oadrul unui program aparte, produ
sele alimentare și industriale, 
inclusiv bunuri industriale de folo
sință îndelungată, moderne, care vor 
fi puse la dispoziția populației în 
perioada imediat următoare — pînă 
la sfîrșitul anului in curs și in pri
mul semestru al anului 1982.

Se poate astfel aprecia că atit in 
ce privește perspectiva imediată, cit 
și aceea a întregului cincinal, docu
mentele adoptate de plenara C.C. al 
partidului și de Marea Adunare Na
țională inspiră încredere, dovedesc 
temeinicia abordării acestor pro
bleme, arată spiritul de răspundere 
cu care partidul și statul nostru se 
îngrijesc de îmbunătățirea traiului 
de zi cu zi al celor ce muncesc, 
ilustrează faptul că dispunem de 
bunurile necesare unei aprovizio
nări ritmice, normale, in condiții de 
corectitudine și echitate.

Firește, prevederile înscrise in 
programe inspiră satisfacție, au un 
caracter puternic mobilizator, dar 
ele nu se realizează de la sine, 
esențială fiind înfăptuirea cu con

secvență a principiilor autoconduce- 
rii și autoaprovizionării. Programele 
înscriu cu limpezime ideea că au- 
toaprovizionarea fiecărui județ, mu
nicipiu, oraș, comună, localitate 
presupune valorificarea integrală, cu 
maximum de eficiență, a tuturor 
resurselor materiale și întregului
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Un ajutor prețios pentru gospodine

Printre mărcile ro
manești de mașini de 
cusut se numără si 
mașina ..Veronica". 
Acționată electric, a- 
ceastă mașină execută 
o gamă variată de o- 
peratiuni : cusături
drepte, tivuri, rabateri 
(înnădiri a'e materia
lului), increțiri și alte 
oneratiuni uzuale. Un 
avantai demn de sem
nalat : tivirea si raba- 
terea se efectuează 
fără să fie necesară 
însăilarea prealabilă a 
materialului.

Mașina de cusut 
..Veronica**  ocuDă un 
spațiu restrîns si se 
integrează armonios în 
estetica incănerilor.

în magazinele si ra
ioanele specializate ale 
comerțului de stat se 
găsesc de vinzare ur
mătoarele tiDuri de 
mașini de cusut ..Ve
ronica**  : normală, care

costă 2 020 lei. norma
lă cu picior metalic — 
2 020 lei ; tip ..mobi

lă**  — 2 270 lei : tip 
..valiză**  (electrică) — 
2 155 lei.

Ca să macine, moara trebuie 
mai intîi construită

Cind vor ține seama de această cerință și constructorii 
noii mori din Slobozia ?

Directorul întreprinderii de moră- 
rit și panificație Ialomița, Roman 
Stroe, îți poate relata una dintre 
cele mai incredibile povești... reale. 
Este povestea morii din Slobozia. 
Ideea construirii acestui nou obiectiv 
de investiții din inima Bărăganului a 
apărut cu ani în urmă. Mai precis, cu 
șapte ani în urmă, cînd, de fapt, a 
inceput și proiectarea viitoarei mori. 
Cite speranțe cu șansă de imediată 
împlinire nu și-au mai făcut ialomi- 
țenii atunci, prin anul 1974. Ei 
erau convinși că. în cel mult doi- 
trei ani, județul lor — cel mai mare 
producător de grîu al tării — va avea 
măcar o moară. O moară de făină 
din griu.

Deocamdată, făina necesară jude
țului este „importată" din alte ju
dețe. Evident, cu cheltuieli în plus si 
cu... pierderi în plus. Numai cheltuie
lile de transport spre și dinspre mo
rile din Iași, Bacău. Vaslui. Birlad 
ș.a. se ridică anual la un milion lei. 
în plus, județul nu recuperează decit 
o mică parte din tărițele rezultate 
din măcinarea griului, atit de ne
cesare în zootehnie.

Dar, cum aflăm mai departe din 
lunga si obositoarea poveste a morii 
din Slobozia, mult rîvnitul obiectiv a 
inceput să fie proiectat prin 1974. 
Prin 1978, In glumeață zi de 1 apri
lie. s-a excavat prima cupă de pămînt 
pe șantierul viitoarei mort Si trecînd 
peste orice prejudecăți legate de ziua 
păcălelilor, cot la cot, parcă mai ho- 
țărlțf ca oricînd, deopotrivă construc
torul de atunci — Grupul de șantiere 
Slobozia al T.C.I.. București — furni
zorii de utilaje și beneficiarul s-au 
apucat de treabă, vrind să atingă în 
timp record cota finală a noii inves
tiții. Beneficiarul a asigurat la timp 
Întreaga documentație, a deschis fi
nanțarea, iar furnizorii de utilaje au 
inceput să livreze de zor utilajele 
contractate. Numai constructorul s-a 
dovedit a fi mai nehotărit după cîteva 
zile de bune intenții. Așa că. in pri
mul an, după ce a excavat 20 000 mc 
de pămînt, a cam abandonat șantie
rul, lăsînd totul in voia., naturii. Care 
și-a văzut harnică de treabă, um- 
plind cu apă groapa de fundații. 
Apă care, neavînd ceva mai bun de 
făcut, a distrus structura terenului. 
Ca urmare s-a căutat și s-a găsit o 
nouă soluție de proiectare. Dar. bine
înțeles, contra cost : 7,7 milioane lei.

Cind moara trebuia să maci
ne, in septembrie 1979, constructorul 
din Slobozia a atins „performan
ța" de neinvidiat — și greu de 
egalat — de a executa fundația și 
infrastructura. Si tot pe atunci, la 
sfîrșitul anului ’79, furnizorii de uti
laje, mai grăbiți ca oricînd. au în
cheiat practic livrarea tuturor utila
jelor necesare noii morb Utilaje care 
de atunci, din urmă cu doi ani. stau 
pe unde ău apucat să fie puse : în 
curtea întreprinderii de panificație 
sau în incinta șantierului. Dar si în
tr-o parte și in alta utilajele se află 
la discreția ploii, noroiului, arșiței 
sau a gerului și zăpezii. în funcție de 
anotimp. De la +40°C la —25“C. Stau 
așa, adunînd rugină, mai groasă sau 
mai subțire, în funcție de vechime.

In 1980, o nouă undă de optimism 
străbate inimile ialomițenilor : con
strucția noii mori este încredințată

Grupului de șantiere din Buzău al 
T.C.I.B. De cum a muncit sau. mai 
bine zis, cum n-a muncit noul con
structor, putem să ne dăm ușor sea
ma dacă urmărim stadiile fizice atinse 
în prezent. Pe scurt : la lucrările de 
construcții, dintr-un volum total de 
lucrări in valoare de 27 milioane lei, 
s-au realizat lucrări de 20 milioane 
lei. Iar intrucit noile obiective n-au 
încă acoperișul pus, nici lucrările de 
montaj nu se pot desfășura normal. 
La toate obiectivele — silozurile de 
griu, de rezervă, de făină, stațiile de 
omogenizare și livrare — lucrările sint 
executate pînă aproape de cota finală, 
dar fără... acoperiș. Și corpul de fa
bricație si cornul-anexă de comandă 
sint la cota finală, numai că nu au 
executate tencuielile interioare și nu 
au puse uși și geamuri. Iar dacă 
acesta este stadiul actual al lucrărilor, 
apare, credem, limpede de ce nici al 
doilea termen de punere in funcțiune 
— iulie 1980 — n-a fost respectat.

Acum, ialomițenii privesc cu spe
ranță spre cel de-al treilea termen 
de punere în funcțiune, planificat 
pentru octombrie 1982. Cit de generos 
se dovedește planificatorul cu un 
obiectiv de investiții atît de aștep
tat și necesar, care are de doi ani asi
gurate, pe șantier, toate utilajele și 
principalele lucrări executate aproa
pe de cota finală ! Dar lăsînd la o 
parte raționamentele planificatorului 
(dacă ele există I), să vedem care este 
ultimul cuvînt al constructorului, in 
legătură cu această 'inadmisibilă, into
lerabilă și păgubitoare tergiversare,, 
în loc de concluzie redăm punctul de 
vedere al tovarășului Gheorghe Ma
rinescu, director al Trustului de con
strucții industriale București, antre
prenorul general al construcției noii 
mori din Slobozia :

„Nu vreau să mă justific deloc. 
Cert este că moara din Slobozia pu
tea să macine de mult. Dar ea este 
una din „victimele" — dacă pot spu
ne așa — dispersării forțelor de con
strucții pe foarte multe șantiere, 
practică combătută ferm de condu
cerea partidului. Știm că nu ne face 
cinste această obositoare și repetată 
amlnare. Ca atare, vă rog să rețineți 
că în numele conducerii trustului mă 
angajez să urgentăm lucrările pe 
acest șantier, in așa fel ca noul ter
men reprogramat — octombrie 1982 — 
să fie devansat cel puțin cu trei luni. 
Vrem să-i asigurăm pe ialomițeni 
că din prima recoltă de griu a anu
lui 1982 vor putea măcina prima șarjă 
de făină în noua moară. Am spus că 
nu vreau să mă justific. Totuși se 
cuvine să precizez că în acest an pla
nul de lucrări aferent morii de griu 
din Slobozia (plan stabilit de Centra
la industriei de morărit și panifica
ție București) noi l-am realizat in 
proporție de aproape 200 la sută. Or, 
mie mi se pare că nici centrala nu 
se prea grăbește cu realizarea aces
tui obiectiv, care știu că este foarte 
important. Oricum, noi ne vom ține 
de cuvint".

Iar noi promitem să revenim pe 
șantier pentru a consemna necesarul 
și pe deplin posibilul reviriment.

Florea CEAUȘESCU 
Mihai V1ȘOIU

--------------------------------------------------------------------- —-----------------

SATU MARE: Economii ia costurile de producție
Intensificînd acțiunile de rațio

nalizare și economisire a materiilor 
prime și materialelor, a energiei și 
combustibilului, de organizare pe 
baze superioare a producției, co
lectivele de oameni ai muncii din 
unitățile industriale ale județului 
Satu Mare au redus cheltuielile de

producție cu 10 lei față de plan la 
1 000 lei producție-marfă. Pe aceas
tă cale, pe ansamblul industriei ju
dețului s-au obținut, de la începu
tul anului pină în prezent, econo
mii de circa 85 milioane lei. (Oc- 
tav Grumeza).

baza materială și gospodărindu-le 
cit mai eficient.

Programul introduce o nouă con
cepție de utilitare a producției agri
cole, respectiv constituirea fondului 
de consum agroalimentar local, ju
dețean, concomitent cu a fondului 
de stat centralizat. In aceste condiții

Un program cuprinzător pentru întărirea autoconducerii 
și autoaprovizionării teritoriale

potențial de forță de muncă de care 
dispun unitățile administrativ-te- 
ritoriale. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in expunerea la 
Plenara C.C. al P.C.R.. și proble
mele aprovizionării constituie un 
domeniu in care oamenii muncii, 
masele populare — potrivit cerin
țelor autoconducerif — trebuie să-și 
asume răspunderea și să participe 
nemijlocit la soluționarea lor ; înce- 
pînd din 1982, fiecare județ, fiecare 
oraș și comună vor răspunde direct 
de buna aprovizionare a populației, 
dispunînd de mijloace necesare, de

creste si mai mult răspunderea 
deosebită ce revine organelor lo
cale ale puterii de stat — consi
liile populare — care poartă în
treaga răspundere pentru condu
cerea unitară a agriculturii de ne 
teritoriul unității admtnistrativ-te- 
ritoriale ce constituie raza lor de 
competentă, pentru asigurarea a- 
Drovizionării corespunzătoare a 
populației respective, pentru înde
plinirea integrală a sarcinilor pri
vind livrările la fondul de stat cen
tralizat. ca și pentru respectarea 
legalității și ordinii In activitatea 
comercială. Stimulînd practicarea

unei agriculturi și zootehnii inten
sive. cultivarea fiecărui metru pă
trat de teren, folosirea cu maximum 
de eficientă a întregului potențial 
local, inclusiv a gospodăriilor- 
anexă de pe lingă unitățile socialis
te. consiliile populare au datoria să 
elaboreze programe de autoaorovi- 
zionare teritorială ne care să le 
supună dezbaterii în adunările 
generale ale cetățenilor din fiecare 
localitate, organizind apoi partici
parea din plin a acestora la rea
lizarea programelor adoptate.

La. rindul lor. organele si orga
nizațiile de partid, insoirindu-se 
din exemplul conducerii partidului, 
trebuie să acorde o atentie neslă
bită înfăptuirii prevederilor pro
gramului orivind autoconducerea 
si autoanrovizionarea teritorială a 
Donulatiei cu produse aaroalimen- 
tare. să nună in acest scop in 
centrul activității lor unirea efor
turilor tuturor comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii, cu convingerea 
că. prin realizarea de progrese pe 
calea îmbunătățirii continue a 
aprovizionării copulației, ridicării 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, crește mai departe încre
derea maselor populare în partid, 
se întărește si mai mult unitatea 
dintre partid si popor, se asigură 
noi nași înainte ne calea înfloririi 
patriei. înaintării României spre 
mărețele obiective ale comunismu
lui.

.1
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Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
pe miniștrii afacerilor externe ai statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia

Primire la primul ministru al guvernului

(Urmare din pag, I)
exprimind convingerea că de vor 

■ avea o influență pozitivă asupra vie
ții politice mondiale.

In continuare, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, a 
făcut o apreciere asupra situației po
litice internaționale, considerind că, 
in actualele împrejurări deosebit de 
complexe, problema centrală o re
prezintă oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la măsuri concrete, efec
tive de dezarmare.

A fost subliniată importanța înce
perii negocierilor de la Geneva intre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii și s-a exprimat dorința 
ca acestea să ducă la un acord care 
să limiteze și să reducă substanțial 
armamentele nucleare, să oprească 
amplasarea și dezvoltarea în Europa 
a rachetelor cu rază medie de ac
țiune, să realizeze un echilibru ac

Muri si simțăminte de fierbinte adeziune 
la inițiativa de pace a președintelui Nicolae Ceausescu

Din scrisorile primite în aceste zile la redacția „Scînteii"

Intre formele și modalitățile pe care le îmbracă 
deplina adeziune la strălucita inițiativă în sprijinul 
dezarmării și păcii a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se numără și scrisorile trimise ziarului de categorii de 
cititori din cele mai largi. Ne scriu tineri și vîrstnici, 
oameni de cele mai diverse profesii din toate colțu
rile țării. In chipuri foarte variate — de la însemnări 
și desene — aceste scrisori relevă și ele, cit se poate 
de elocvent, că inițiativa secretarului general al 
partidului exprimă simțămintele întregului nostru 
popor, care, ca un singur om, o susține cu însuflețire, 
cu credința că nimic ny poate fi mai presus de cauza 
salvgardării civilizației umane de primejdia distrugerii. 
Mulți din cei ce ne scriu nu sînt mînuitori profesioniști 
ai condeiului și destui dintre ei precizează că nici nu 
au în vedere publicarea rîndurilor sau versurilor tri

mise, ci au ținut doar să-și exprime astfel adeziunea 
fierbinte la inițiativa de pace a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, mîndria pentru 
inalta învestitură cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost împuternicit de forul legislativ suprem al țării 
de a se adresa conducătorilor statelor semnatare ale 
Actului final de la Helsinki, în scopul izbăvirii Eu
ropei de pericolul nuclear. Aceste mii de cititori și co
respondenți ai ziarului nostru își alătură glasul milioa
nelor de locuitori ai patriei, care susțin din adîncul 
ființei lor apelurile Marii Adunări Naționale și 
Frontului Democrației și Unității Socialiste.

Redăm citeva din cele mai grăitoare secvențe din 
multitudinea de reacții personale — tot atitea dovezi 
de înaltă responsabilitate civică — cuprinse în miile 
de scrisori adresate ziarului nostru.

„Prețuim ca lumina 
ochilor tot ceea ce 
am clădit cu mîinile 
și mintea noastră"
Din comuna Bărăganul, județul 

Brăila, Nicolae C. Sima, veteran 
din războiul antifascist, ne scrie : 

, , „Am simțit pe viu ce înseamnă 
' • războiul, luptînd in batalionul 53 

„transmisiuni, de pe lingă Armata a 
■4-a, în Ardeal, apoi in Ungaria și 
'Cehoslovacia, Am trei copii și un 

.. . nepot, cu toții crescuți in anii de 
construcție pașnică in care patria 
noastră, datorită politicii partidului, 
a realizat mai multe decit in secole, 
totul pentru a face mai bun și mai 
demn traiul fiilor ei. Ca toți conce
tățenii mei, prețuiesc ca lumina 
ochilor tot ceea ce am clădit cu 
mîinile și mintea noastră și doresc 
fierbinte ca nimic să nu ne tulbure 
munca și liniștea. Minunata iniția
tivă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu exprimă propriile noastre 
năzuințe de a ne făuri viitorul in
tr-o lume fără zăngănit de arme. 
Salut și susțin din tbt sufletul 
această chemare umanistă, ce face 
cinste țării mele și înțeleptului ei 
conducător. Alături de întreaga su
flare românească, cer și eu cu ho- 
tărire ca, în numele rațiunii, să se 
pună capăt cursei înarmărilor, să se 
renunțe la rachetele nucleare și la 
bomba cu neutroni, pentru ca teama 
de război să nu mai întunece 
nicăieri și niciodată traiul oame
nilor".

.11'

Aceleași simțăminte le intîlnim in poezia primită de la prof. Dan 
Boșoancă, din Vinju Mare, Mehedinți :

„Noi n-am dorit planetei și nu-i dorim dezastru 
Noi n-am urzit și nu urzim copiilor mormînt.
Avem în Ceaușescu lumina unui astru
El ne veghează zborul și pacea pe pămînt. 
Din țara românească un stol de porumbei 
Pornește-ntotdeauna spre cele patru vînturi, 
Ducînd solia-n lume a oamenilor mei, 
De dragoste de pace din dacice pâminturi."

Din Pitești, prof. Constantin Vă- 
răscanu ne informează despre mi
tingul pentru dezarmare și pace ți
nut la Liceul „Zinca Golescu". La 
miting, tînărui poet Ion Lică 
Vulpești, profesor la acest liceu, 
spunea: „Dorim ca cerul vieții
noastre sâ fie limpede șt însorit, 
iar sub azurul lui să ne plutească 
visele și să ni se înmulțească împli
nirile. Dorim să muncim și să ne 
bucurăm de tinerețea noastră, si 
așezăm la temelia patriei noi și noi 

„Treziți-vâ, popoare, cit e vreme, 
Treziți-vă, popoare, cît nu e prea tîrziu ; 
De forța voastră oricine se teme 
Războiului un zid sâ-i fim. Sâ-i fim zid viul"

Aceeași încredere se degajă din următoarele versuri ale arădeanului 
Cligor Moțiu Bulduș : .

„Pacea-i conștiința omenirii înfrățite, 
după dogoarea de pojar a războaielor.
De aceea, noi, cei ce trăim prin ea, 
indiferent de rasă, neam sau credință, 
să ne întindem cu încredere mîinile 
peste meridianele globului, 
peste negurile suferințelor trecute
Și să o sădim din conștiința noastră în cea o urmașilor 
Ca negurile trecutului să nu le iasă niciodată in cale 
și pacea să domnească veșnic peste rotunjimea Pâmintului."

Sînt cuvinte care, într-un fel sau altul, se regăsesc în toate scrisorile sosite în aceste zile la 
redacție. Scrisori care dau glas voinței supreme a întregului nostru popor, de pace și dezarmare, de 
instaurare a unui climat al liniștii și al muncii pașnice, creatoare, pe întreaga planetă.

Grupaj realizat de V. OROS 
V_______________________ :_______________________________________________ :_______________________ y

ceptabil — la cel mai mic nivel po
sibil — de ambele părți și. în ulti
mă instanță, să asigure eliminarea 
întregului armament de pe continen
tul european.

Totodată, s-a apreciat că este ne
cesar să fie intensificate eforturile 
pentru încheierea cu rezultate cit 
mai bune a reuniunii de la Madrid, 
pentru convocarea unei conferințe de 
dezarmare și încredere în Europa, 
pentru dezvoltarea colaborării econo
mice, tehnico-științifice și culturale 
intre toate statele continentului, pen
tru asigurarea continuității procesu
lui de edificare a securității și coo
perării europene inițiat la Helsinki.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a evidențiat importanta mari
lor manifestări de masă ce se desfă
șoară în Europa pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru eliminarea peri
colului unui război nuclear, pentru 
salvgardarea păcii. De asemenea, a

Multe din versuri dau glas stimei 
și recunoștinței față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru fermita
tea și dăruirea cu care apără 
cauza păcii. Intre acestea si stihu

„Cu toții știm, și spunem cu tărie 
Că Nicolae Ceaușescu în tot ce face 
Este stindardul nostru pentru pace. 

Este exemplul nostru-n omenie."

pietre de trăinicie generațiilor ce 
vor veni. $i vrem ca prin tot ceea 
ce facem să se înalțe un zid de 
granit, de care să se spargă in mii 
de fărîme chipul hidos al războiului, 
iar ecoul să se piardă in hăuri ca 
noi să nu-l auzim niciodată".

în formă versificată sau nu, în 
scrisori revine mereu credința că 
lupta unită a popoarelor poate stă
vili cursa înarmărilor și impune 
pacea. Al. Magereanu. din Oradea, 
scrie : 

fost subliniată însemnătatea luptei 
popoarelor, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste, progresiste, democratice, a 
opiniei publice pentru realizarea unei 
înțelegeri între Est și Vest de renun
țare la toate ticurile de armament 
nuclear, aceasta constituind calea si
gură a înlăturării pericolului războ
iului și a întăririi păcii mondiale.

Totodată, tovarășul N icolae 
Ceaușescu a reliefat importanta in
tensificării conlucrării dintre partide
le și statele noastre în promovarea 
politicii de destindere, dezarmare, 
cooperare și pace, precum și a întă
ririi colaborării bilaterale, pe multi
ple planuri, pentru ca țările noastre 
să se prezinte ca o forță puternică 
în lupta pentru realizarea intereselor 
vitale ale popoarelor, pentru triumful 
cauzei generale a socialismului și pă
cii în Europa și în lume.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră caldă, tovărășească.

rile lui Cornelia Dima, de la 
I.E.P.A.M. Bîrlad, care ne mărturi
sește : „Am scris cu litere rupte din 
inima mea".

Identitatea între poziția neclintită 
in favoarea păcii a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și năzuințele 
poporului nostru este formulată in 
următoarele versuri de Iile Ostace, 
tehnician la întreprinderea mecanică 
din Roman:
„Nu vrem bombe, nu vrem 

tun, 
Pacea-i cel mai de preț bun 
Sămînța să încolțească 
Țarina să ne-nflorească 
Asta-i dorința fierbinte 
Care-al nostru președinte 
O rostește sus și tare 
La oricare adunare. 
Fie tînăr, sau bătrîn 
Tot ce-i cetățean român. 
Orice muncă el ar face, 
Din tot sufletul vrea «PACE»" 

„Să consacram păcii 
toate energiile 

noastre"
„Sintem un popor pașnic. Nu ame

nințăm pe nimeni, nu rivnim la ni
mic ce nu este al nostru. La noi. ti
neretul învață să prețuiască munca 
și cultura, să-i respecte pe toți cei 
ce vorbesc o altă limbă, dar care 
respiră același aer, primesc aceeași 
căldură de la soare și năzuiesc și ei 
să trăiască in liniște — spune. în 
scrisoarea sa, cititorul Ion Dobres- 
cu, din Cîmpulung, județul Argeș.

Ca orice om, am și eu o familie ; 
am un loc de muncă, o casă, con
struită cu sprijinul statului. Sînt 
mîndru de strămoșii mei și de țara 
mea de azi. Ca om încrezător in 
viitorul ei, nu pot să nu prețuiesc 
pacea ca pe un bun fundamental. 
Ea este liantul necesar vieții noas
tre, dar și vieții celorlalte popoare, 
indiferent de meridianele pe care 
trăiesc. Strălucita inițiativă de pace 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
dă glas gindurilor și simțămintelor 
noastre, fiind, totodată, un exemplu 
de dăruire celei mai nobile dintre 
cauze, de izbinda căreia depinde 
viitorul civilizației".

Tovarășul Iile Verdeț, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, miercuri, pe 
Trifun Nikolici, ambasadorul Repu

Plenara Comitetului județean
Gorj al

La Tîrgu Jiu au avut loc, în șe
dință comună, plenara extraordinară 
a Comitetului județean Gorj al 
P.C.R., cu participarea activului de 
partid, și sesiunea consiliului popu
lar județean.

A participat tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La ordinea de zi s-au aflat : pre
zentarea și dezbaterea problemelor 
care au făcut obiectul dezbaterilor 
din plenara C.C. al P.C.R. cu privire 
la abaterile grave ce au avut loc la 
Combinatul minier Oltenia ; măsuri 
organizatorice.

In unanimitate, participanții la 
dezbateri și-au exprimat deplinul 
acord față de măsurile luate de ple
nara Comitetului Central în legătură 
cu aceste abateri. într-un spirit de 
exigență partinică, plenara a elibe
rat pe tovarășul Nicolae Gavrilescu 
din funcția de prim-secretar al co
mitetului județean de partid, iar 
sesiunea l-a eliberat din funcția de 
președinte al comitetului executiv 
al consiliului popular județean. 
Plenara a hotărît excluderea tova
rășului Vasile Ogherlaci din comite
tul județean de partid.

Plenara l-a cooptat în comitetul 
județean și l-a ales în birou și în 
funcția de prim-secretar pe tovară
șul Petre Lungu, membru al C.C. 
al P.C.R.

în legătură cu problemele dezbă
tute, plenara Comitetului județean 
Gorj al P.C.R. a adoptat o hotărîre.

într-o atmosferă de puternică an
gajare comunistă, a fost adoptat 
textul unei telegrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, în care se spune :

Plenara cu activul a Comitetului 
județean Gorj al Partidului Comu
nist Român exprimă cu înflăcărare, 
în numele celor peste 45 000 de co
muniști, al celorlalți oameni ai 
muncii. înalta apreciere față de 
magistrala dumneavoastră expunere, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, rostită la plenara 
comună a C.C. al P.C.R. și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, care reprezintă un 
model de strălucită analiză științi
fică atotcuprinzătoare, de soluțio
nare practică, revoluționară a pro
blemelor impuse de dezvoltarea im
petuoasă a societății noastre socia
liste.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Gorj — se arată în tele
gramă — au luat cunoștință cu de
plină satisfacție și aprobă cu entu
ziasm ideile novatoare, obiectivele
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Timpul probabil pentru zilele de 4, 
5 și 6 decembrie. In țară : în prima 
parte a intervalului, vremea se men
ține umedă, cerul va fi mai mult aco
perit și vor cădea precipitații, mai ales 
sub formă de ninsoare. Apoi, vremea 
se va ameliora, cerul va deveni varia
bil, iar precipitațiile se vor restrînge 
ca arie. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat, cu unele intensificări în pri
mele zile în zonele de munte, cu viteze 
de peste 80 km/h, viscolind local ză

14; 15,30, întoarcere la dragostea dintîl
— 17; 19,15 : DOINA.
• Duelul : DACIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20. i
• învingătorul : FERENTARI — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Mondo umano : STUDIO — 10; 12; 
14; 16; 18; 20, FLOREASCA — 9; 11; 
13; 15,30; 17,45; 20.
• Kagemusha : SALA MARE A PA
LATULUI — 20.
• Yankeii : SALA MICĂ A PALATU
LUI — 17; 20,15.
a Alo, aterizează străbunica !: MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Fuga de acasă — 15,30, Probleme 
personale — 17,30; 19,30 : FLACARA.
• Părinți de duminică: LIRA — 15,30; 
18; 20.
• Ziua de naștere a unui tînăr var-
șovian : DRUMUL SĂRII — 15,30;
18; 20.
• Copie la indigo : PATRIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI — 9,15; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18 * 20 15.
a Kozara : CAPITOL — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19.
• Soțul ideal : GIULEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Noaptea generalilor : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 17,30.
• Călăuza: COTROCENI — 15,30; 19. 
a Un glonte rătăcit: AURORA — 9;

„Cupa României” la fotbal
Miercuri s-au disputat 14 partide 

din cadrul „16“-milor „Cupei Româ
niei" la fotbal, competiție ce se des
fășoară în cadrul „Daciadei". Deși 
au intrat în întrecere divizionarele A, 
n-au lipsit surprizele, unele de pro
porții, cum a fost eliminarea divizio
narei A Jiul Petroșani de către for
mația de divizia C Minerul Certei. 
Au părăsit competiția încă din aceas
tă fază și alte patru formații de pri
ma divizie în confruntări cu echipe 
de categorie inferioară : U.T. Arad, 
Politehnica Timișoara, Progresul- 
Vulcan București si A.S.A. Tg. Mu
reș, eliminate de Gloria Buzău, Glo
ria Bistrița, Rapid București si, res
pectiv, Carpați Mîrșa.

Iată rezultatele tehnice : Cimentul 
Medgidia — Dinamo București 1—4 
(0—2) ; înfrățire^ Oradea — Univer
sitatea Craiova 0—1 (0—1) ; Progre
sul Băilești — Steaua București 0—3 
(0—2) ; Gloria Bistrița — Politehnica

în citeva rînduri
• în mai multe orașe din Dane

marca au continuat meciurile din 
cadrul campionatului mondial femi
nin de handbal, grupa B. Iată rezul
tatele înregistrate marți noaptea : 
România — Olanda 30—13 ; R.F. Ger
mania — Danemarca 16—12 : Ceho
slovacia — Austria 21—17 ; Norvegia 
— Franța 18—10 ; Suedia — Bulgaria 
17—17 ; Polonia — Spania 34—12.
• După cum s-a mai anunțat. în 

finala „Cupei Davis" se vor întîlni. 
.intre 11 si 13 decembrie, la Cincinatti. 
formațiile Argentinei și S.U.A. In ve
derea acestei partide,' federația ar- 
gentiniană de tenis a alcătuit urmă
toarea formație : Jose Luis Clerc, 
Guillermo Vilas, Ricardo Cano și 
Eduardo Bengoechea.
• In meciul amical internațional 

de tenis care are loc pe teren acope
rit la Barcelona, o selecționată a 
S.U.A. conduce cu 4—2 în fata unei 
echipe a Europei. Rezultate înre
gistrate în ziua a doua : Lendl — Vi
las 7—5, 6—2 ; Gene Mayer — Oran- 
tes 6—2, 7—6.

O Continuîndu-și turneul în Marea 
Britanie. echipa de rugbi a Austra
liei a jucat la Pontypridd (Tara Ga
lilor) în compania formației locale. 
Rugbiștii australieni au obtinut vic
toria cu scorul de 6—3. In meciul ur-

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Ti
nerețea lui Moromete — 19; (sala Ate
lier) : Așteptîndu-1 pe Godot — 19.
a Filarmonica ..George Enescu“ (A- 
teneul Român) : Concert vocal-simfo- 
nic. Dirijor : Mircea Basarab. Soliști : 
Emilia Petrescu, Martha Kessler, Va
lentin Teodorian, Nicolae Constanti- 
nescu, Teodor Ciurdea — 19,30.
• Radioteleviziunea română (sala 
conservatorului ..Ciprian Porumbes- 
cu“): Concert vocal-simfonic. Dirijor; 
Paul Popescu. Dirijorul corului : Au
rel Grigoraș. Dirijorul corului de co
pii : Elena Vicică — 19.30.
• Opera Română : Rigoletto —• 18.
• Teatrul de operetă : Oklahoma — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu) : Orașul vii
torului — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei) : Judecată în noapte — 19,30.
• Teatrul Mic: Maestrul șl Margareta 
— 18,30.
a Teatrul Foarte Mic : Necunoscuta 
și funcționarul — 20.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul — 
19,30.

blicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
în vizită de rămas bun. în legătură 
cu încheierea misiunii sale în tara 
noastră. (Agerpres) 

P. C. R.
și sarcinile îndrăznețe cuprinse în 
această cuvîntare, în celelalte docu
mente dezbătute și adoptate de 
plenara C.C. al P.C.R. și sesiunea 
Marii Adunări Naționale, care, relie- 
fînd încă o dată înaltul patriotism, 
gîndirea și acțiunea revoluționară, 
nețărmurita dumneavoastră grijă 
pentru împlinirea intereselor și 
aspirațiilor supreme ale poporului, 
pentru pacea, libertatea si progresul 
întregii lumi, constituie pentru noi un 
minunat izvor de fapte novatoare, 
un îndemn ardent la amplificarea 
eforturilor în marea operă de edifi
care a viitorului comunist al patriei.

Plenara comitetului județean de 
partid își însușește pe deplin conclu
ziile desprinse din controalele efec
tuate la Combinatul minier Oltenia și 
își exprimă totalul acord cu măsurile 
statutare adoptate de Comitetul Cen
tral al P.C.R.

în numele tuturor comuniștilor — 
se arată in telegramă — ne angajăm 
să acționăm cu fermitate și intransi
gentă comunistă pentru sporirea ro
lului conducător al organelor și orga
nizațiilor de partid în toate domenii
le. pentru prevenirea și combaterea 
oricăror fenomene negative, pentru 
instaurarea unul climat de înaltă res
ponsabilitate, de ordine și disciplină 
în înfăptuirea hotărîrilor de partid și 
de stat, pentru mobilizarea tuturor 
resurselor umane si materiale de 
care dispunem în vederea ridicării 
activității economico-sociale la un 
nivel calitativ Superior.

Conștient! fiind de marile îndato
riri și răspunderi pe care le avem 
față de țară, fată de întregul popor, 
vom munci perseverent pentru îm
bunătățirea activității politico-orga- 
nizatorice si educative, astfel încît să 
asigurăm sporirea producției de căr
bune energetic, realizarea, cel puțin 
la nivelul planului a producției de 
țiței și gaze, menținerea în centralele 
electrice din județ a unei puteri me
dii zilnice de peste 1 200 MWh, pen
tru creșterea- eficienței în toate do
meniile de activitate.

Urmînd neabătut exemplul dum
neavoastră luminos de dăruire revo
luționară pentru cauza ridicării 
României socialiste pe noi culmi ale 
progresului și civilizației — se spune 
în încheierea telegramei — nu vom 
precupeți nici un efort pentru îmbu
nătățirea radicală a activității de 
partid, social-economice, în vederea 
transpunerii în viată a sarcinilor ce 
ne revin din hotărîrile Congresului 
al XII-lea al partidului si ne anga
jăm să îndeplinim planul pe anul 
1982, pe întregul cincinal.

Timișoara 2—0 (1—0) ; Gloria Bu
zău — U.T. Arad 2—1 (1—0) ; Mi
nerul Certej — Jiul Petroșani 1—0 
(0—0) ; Muscelul Cîmpulung — Chi
mia Hm. Vîlcea 1—2 (1—2) ; F.C.M. 
Progresul Brăila — Universitatea 
Cluj-Napoca 1—2 (0—2) ; Carpați 
Mîrșa — A.S.A. Tg. Mureș 2—1 (1—0); 
Rapid București — Progresul-Vulcan 
București 3—0 (1—0) ; Victoria Te
cuci — Corvinul Hunedoara 2—4 
(0—2) ; F.C. Olt — C.S. Tîrgovlște 
0—0 (11—12 după executarea lovitu
rilor de la 11 m. care au adus cali
ficarea tîrgoviștenilor) ; F.C.M. Bra
șov — S.C. Bacău 3—1 (2—0) ; C.S. 
Suceava — F.C. Argeș Pitești 0—0 
(după prelungiri ; s-a calificat F.C. 
Argeș, echipă aflată în deplasare). 
Astăzi este programată ultima întîl- 
nire a acestei faze a competiției : 
F.C.M. Baia Mare — Sportul stu
dențesc București.

mător, Australia va întîlni selecțio
nata Tării Galilor.

• Pe patinoarul „23 August" din 
Capitală, in meci contînd pentru 
campionatul diviziei A la hochei pe 
gheață, echipa Steaua București a 
învins cu scorul de 3—2 (2—1, 1—1, 
0—0) formația S. C. Miercurea-Ciuc.

• Dună cum se anunță din Am
sterdam. fostul campion mondial de 
sah dr. Max Euwe a încetat din 
viată in virstă de 80 de ani. Max 
Euwe a detinut titlul mondial între 
anii 1935—1937 si a fost președinte 
al Federației internaționale de șah 
în perioada 1970—1978.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 2 DECEMBRIE 1981

EXTRAGEREA I : 1 20 44 26 28 16
EXTRAGEREA a Il-a : 30 6 38 24 
3 43.

Fond total de ciștiguri : 1 042 252 
lei, din care 157 201 lei report Ia ca
tegoria 1.

• Teatrul „Nottara” (sala Magheru) : 
Mița în sac — 16; 19,30; (sala Studio): 
Pensiunea doamnei Olimpia — 16; 20.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Noaptea pe asfalt — 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat : Spectacol 
de folclor evreiesc — 18,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Veselie Ia Tănase
— 19,30; (sala Victoria) : Idolul femei
lor — 19,30.
a Ansamblul „Rapsodia română**  : 
De la lume adunate — 19.
• Teatrul „Țăndărică” : Legenda cîn- 
tărețului — 17.
a Circul București: Music-hall la circ
— 19,30.
a Teatrul „Ion Vasilescu”-Giurgiu : 
Paradis de ocazie — 19,30.

cinema
• întîlniri tîrzii : SCALA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
A Acum douăzeci de ani : CENTRAL 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20. CULTU
RAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ana și „hoțul” ; VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lebedele sălbatice — 9,15; 11; 12,30;

Tovarășului SERGHEI KRAIGHER
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRAD

Am aflat cu profundă întristare vestea despre gravul accident aviatic 
din insula Corsica. în care și-au pierdut viata un mare număr de cetățeni 
iugoslavi.

în numele ponorului român si al meu personal, vă adresez cele mai 
sincere condoleanțe, iar familiilor îndoliate, expresia profundei noastre 
compasiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Vizita delegației Uniunii interparlamentare arabe
Președintele Marii Adunări Națio

nale. Nicolae Giosan., a avut, 
miercuri, o întrevedere cu delega
ția Uniunii interparlamentare arabe 
condusă de Abdelrahman Bouraoui, 
secretar general al uniunii, membru 
al Adunării Populare Naționale din 
Alfeeria. care face o vizită în tara 
noastră.

In timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie si cordialitate, a fost ex
primată înalta apreciere a țărilor a- 
rabe pentru politica României fată 
de problemele Orientului Mijlociu, 
pentru contribuția prețioasă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la reali
zarea unei păci iuste si trainice în 
această regiune, la întărirea secu
rității popoarelor, pentru voința po
porului român de a-si aduce întrea
ga contribuție la cauza păcii și 
dezarmării. în cadrul convorbirilor 
au fost relevate evoluția ascendentă 
a relațiilor De multiple planuri din
tre România si țările arabe. întîlni- 
rile la nivel înalt, dialogul construc
tiv dintre parlamente si guverne în 
promovarea colaborării si cooperării 
româno-arabe în domenii de interes 
reciproc. S-a subliniat, totodată, im
portanta. în actuala situație interna
țională. a creșterii contribuției parla
mentelor la rezolvarea problemelor

tv
PROGRAMUL 1

»,00 Teleșcoală • laborator TVS de 
chimie (clasa a X-a). Starea aro
mată • Laborator TVS de biolo
gie (clasele a VH-a și a VUI-a). 
Măsuri de prim ajutor • Labora
tor TVS de fizică (clasa a Vil-a). 
Efectele forței ■ Limba rusă 
• Viața școlii. Școala satului șl 
absolvenții săi

11,00 Roman foileton : „Dragoste șl 
ură". Reluarea episodului 1

12,00 Program muzical folcloric
12,30 Forum politico-ideologic. Legătura 

indisolubilă dintre producție și 
consum (II) (reluare)

12,55 Telex
13,05 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală • Matematică (clasa a 

IX-a). Probleme de geometrie pla
nă a Agronomia TVS. Mecani
zarea agriculturii

17,05 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

17,20 Viața culturală
18,05 Drumuri prin Tara Hațegului. O 

producție a Studioului de film TV
18.35 Desene animate : Povestiri din 

pădurea verde
. 19.00 Telejurnal .
t, 19,25, PracUc, util.. gospodărește

19.35 Ora tineretului '
• șf t ing, I i "

Popasuri turistice în împrejurimile Capitalei

Cei ce doresc să Detreacă 
în mod plăcut timpul liber. Ia 
sfîrsit de săntămină sau în orice 
zi, la mică distantă de, Capitală, au 
la dispoziție citeva locuri de po- 
bâs. dintre cele mai atractive. Ast
fel. pe șoseaua națională Bucu
rești — Alexandria, la 22 kilometri 
de centrul Capitalei. în pădurea de 
pe malul Argeșului. în apropiere 
de localitatea Buda. se află Hanul 
Buda. cu camere de cazare con
fortabile. prevăzute cu încălzire 
centrală. Tot aici funcționează un 
restaurant in tot timpul anului.

vremea 

care confruntă omenirea, în interesul 
popoarelor, al păcii. înțelegerii si 
colaborării în întreaga lume. Mem
brii delegației Uniunii interparlamen
tare arabe au dat o înaltă aprecie
re Apelului Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste România 
către parlamentele, guvernele si po
poarele țărilor europene, ale State
lor Unite ale Americii si Canadei, 
hotărîrii forului legislativ sunrem al 
tării de a împuternici ne președin
tele Nicolae Ceausescu să se adre
seze conducătorilor statelor partici
pante la Conferința de Ia Helsinki 
în scopul de a face tot ce le stă în 
nutintă centru a se aiunce la a- 
corduri concrete privind oprirea am
plasării și dezvoltării de noi arme 
de distrugere în masă. Ia retragerea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
de pe continentul european, Ia reali
zarea unei Europe fără arme nu
cleare.

★
în aceeași zi. delegația Uniunii 

interparlamentare arabe a avut în- 
tilniri cu Alexandru Mărgăritescu. 
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior si Coope
rării Economice Internaționale, și cu 
Gheorghe Dolgu. adjunct al minis
trului afacerilor externe.

(Agerpres)

20,20 Manifest pentru sănătatea pămtn- 
tulul. Manifest liric antirăzboinic 
pe versuri de Adrian Păunescu. 
Cintă Victor Socaciu, Valerlu Ste- 
lian. Participă corul „Voces pri
mavera", dirijat de Claudiu Negu- 
lescu

20,45 Pentru dezarmare și pace — o nouă 
șl strălucită inițiativă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a României 
socialiste

21,05 Steaua fără nume. Emisiune-con- 
curs pentru tineri interpreți de 
muzică ușoară, realizată în colabo
rare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste, Uniunea Ti
neretului Comunist, Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor șl Uniunea compozitori
lor. Prezintă : Iurie Darie. Concu
rent! : Carmen Chirculescu — 
București; Eugen Aidea — Brăila: 
Carmen Rădulescu — Bacău

22,05 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,25 Avanpremieră
19.30 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunli. Dirijor : Iosli 
Conta. In pauză : Efigii lirice

21,40 S-a mutat un munte. Regla : Er
vin Szekler. Film documentar, 
producție a studioului „Sahlafilm" 

21,50 Moment folcloric din Sălaj. Ileana 
Domuta-Mastan

22,05 Telejurnal
22.30 închiderea programului.

în comuna suburbană Măgurele 
se află un hotel elegant, cu 200 de 
locuri, un restaurant spațios, o cra
mă. Alături. SUPERCOOP Măgurele 
oferă cumpărătorilor un sortiment 
variat de mărfuri : de la, articole 
de îmbrăcăminte si electrotehnice 
Dină la cele de uz gospodăresc.

Pe șoseaua națională spre Plo
iești. Ia kilometrul 22. Hanul Săf- 
tica dispune, de asemenea, de locuri 
de cazare confortabile si de un 
restaurant.

în imagine : Complexul comer
cial si hotelier de la Măgurele.

pada. Intensificări izolate, cu viteze 
de 40—50 km/h, se vor produce La în
ceputul perioadei in regiunile estice. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, izolat 
mal coborîte în estul Transilvaniei, iar 
cele maxime între minus 3 și plus 6 
grade. Spre sfîrșitul intervalului, con
diții de ceață. In București : Vreme în 
general umedă, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipitații, mai 
ales sub formă de ninsoare. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 3 și zero grade, iar 
cele maxime între 1 și 4 grade. Ceață 
slabă la sfîrșitul perioadei. (Ileana 
Mihăilă. meteorolog de serviciu).

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Escadronul husarilor zburători : 
MUNCA — 13,30; 16,30; 19,30.
a Moscova nu crede în lacrimi : TO
MIS — 9; 12; 16; 19.
a Infernul din zgîrie-norl : FESTI
VAL — 9; 12; 16; 19.
a Polițist sau delincvent : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
a Ghețuri pe înălțimi : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
a Fontamara : GRIVITA — 9; 12,15; 
15,30; 19,30.
a Mica romanță : EFORIE — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Toată lumea este a mea : BU- 
ZEȘTI — 9; 12; 16; 19, VOLGA — 9; 
12; 16; 19.
a Trecătoarea : PACEA — 15; 17,15; 
19,30.
a Lupii mărilor : MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. FLAMU
RA — 9; 11,30; 14,30; 17; 19,30.
a Călărețul electric : VIITORUL — 
9.30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19.30.
a Kramer contra Kramer : POPULAR 
— 14; 16; 18; 20.
a Piedone în Egipt : COSMOS — 13; 
15,15; 17,30; 19,30.
a Iubirea are multe fețe : ARTA — 
9; 12; 16; 19.
a Războiul stelelor : PROGRESUL — 
15,30; 19.

4*
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Ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia si-a încheiat lucrările

S »

La 2 decembrie, la București a luat 
•fîrsit ședința Comitetului miniștri
lor afacerilor externe ai statelor

participante la Tratatul de la Varșo
via, la care au fost examinate pro
bleme privind stadiul negocierilor în

domeniul limitării înarmărilor si al 
dezarmării, precum si desfășurarea 
reuniunii de la Madrid.

Ședința s-a încheiat prin adoptarea 
unui comunicat, care se dă publi
cității.

ședinței
COM

Comitetului miniștrilor afacerilor
UNICATU
externe ai statelor participante la

L
Tratatul de la Varșovia

„Președintele Nicolae Ceausescu acționează neabătut 
pentru nprirea cursei înarmărilor, pentru 

asigurarea unei păci trainice în întreaga lume1*
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AMPLUL ECOU INTERNAȚIONAL AL ACȚIUNILOR INITIATE DE SECRETARUL 
GENERAL AL P.C.R., PREȘEDINTELE REPUBLICII

în zilele de 1—2 decembrie 1981 a 
avut loc la București ședința Comi
tetului miniștrilor afacerilor externe 
.ai statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia de prietenie, colaborare 
Si asistentă mutuală.

La ședință au luat parte : Petăr 
Mladenov, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populare Bulgaria, 
Bohuslav Chnoupek, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovace. Oskar Fischer, ministrul 
afacerilor externe al Republicii De
mocrate Germane. Jozef Czyrek, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Populare Polone, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România. Frigyes 
Puja. ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Ungare. Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor exter
ne al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

S-a efectuat un schimb de informa
ții și păreri și a fost examinat sta
diul negocierilor în problemele limi
tării Înarmărilor și ale dezarmării, 
precum și al desfășurării reuniunii 
de la Madrid a reprezentanților sta
telor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare în Europa.

1. Miniștrii au evidențiat, în nu
mele statelor lor. că desfășurarea 
evenimentelor confirmă pe deplin 
actualitatea aprecierilor șl concluzii
lor formulate la consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ de la Var
șovia, din luna mai 1980, și la întîl- 
nirea conducătorilor statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, de 
la Moscova, din luna decembrie 1980, 
privind tendințele evoluției situației 
internaționale, precum și importanța 
deosebită a programelor și propune
rilor avansate de aceste state. îndrep
tate spre întărirea păcii, destindere, 
încetarea cursei înarmărilor si 
dezarmare, extinderea colaborării 
Internationale.

Ei au constatat cu profundă în
grijorare deteriorarea în continuare 
a climatului international, sporirea 
pericolului de război, a primeidiilor 
la adresa libertății si independentei 
popoarelor, ca urmare a intensifică
rii politicii imperialiste de forță. 
Totodată, a fost subliniat pericolul 
cresdnd al sporirii ritmurilor si di
mensiunilor cursei înarmărilor. în
deosebi celor nucleare, elaborării si 
Includerii în arsenalele statelor de 
noi ticuri si sisteme de arme, al 

■ creșterii în continuare a cheltuieli
lor militare, al întăririi rolului si 
Influentei complexului militar indus
trial. S-a evidențiat, de asemenea, 
că in dezvoltarea tehnicii militare se 
produc schimbări de natură să sub
mineze stabilitatea internațională.

în legătură cu aceasta, participan- 
tîl la ședință au reliefat din nou pe
ricolul deosebit ne care-1 reprezintă 
hotărirea N.A.T.O. privind amplasa
rea în 'Europa occidentală de noi ra
chete americane cu rază medie da 
acțiune, deciziile S.U.A. privind pro
ducerea armei cu neutroni si adop
tarea unui amplu program de re- 
înarmare strategică cu scopul expri
mat de a obține supremația milita
ră. Toate acestea sînt însoțite de pro
movarea unor doctrine strategice, 
care amenință însăsi viata popoare
lor europene si a altor ponoare — 
aplicarea primei lovituri nucleare, po
sibilitatea. si admisibilitatea ..unui 
război nuclear limitat" în Europa. Au 
fost oprite sau înghețate negocieri
le in multe domenii importante ale 
limitării înarmărilor si dezarmării.

2. Participant!! la ședință au re
liefat. totodată, că politica forțelor 
imperialiste reacționare, care se pro
nunță împotriva destinderii, se lo
vește de opoziția crescîndă a state
lor iubitoare de pace, a forțelor an- 
tiimoerialiste. progresiste, a celor mai 
largi cercuri ale opiniei publice din 
țările Europei si din alte regiuni ale 
lumii. Un rol de seamă în lunta pen
tru nace. pentru menținerea si adîn- 
cirea destinderii, pentru dezarmare 
si colaborare revine țărilor socialiste. 
Un factor important în această luptă 
îl reprezintă, de asemenea, acțiunile 
țărilor nealiniate, pentru nreîntîm- 
Dinarea războiului, consolidarea pă
cii. lărgirea procesului destinderii 
și transformarea acestuia intr-un 
proces cu caracter mondial. în toate 
statele, pe toate continentele, oame
nii politici, cercurile parlamentare și 
obștești, păturile largi ale populației 
se pronunță hotărit pentru reglemen
tarea pașnică, oe cale politică, a tu
turor problemelor internaționale liti
gioase, sînt pătrunși tot mai mult de 
necesitatea Întreprinderii neîntîrzia- 
te de pași efectivi pentru preîntîmpi- 
narea unei catastrofe nucleare. Au 
devenit un simbol al timpului nostru 
demonstrațiile și manifestările de 
masă din țările europene și din alte 
zone ale lumii împotriva războiului 
și a rachetelor, pentru pace și dezar
mare.

Statele reprezentate la ședință con
sideră că. in condițiile actuale, da
toria supremă a fiecărui stat și a fie
cărui om de stat este de a da dovadă 
de reținere, de a acționa în confor
mitate cu cerința vitală a omenirii de 
a menține și consolida pacea, de a fo
losi resursele materiale și cuceririle 
științei nu în scopul exterminării oa
menilor și al distrugerii civilizației, ci 
în interesul soluționării problemelor 
social-economice cu care se confrun
tă popoarele, al ridicării bunăstării si 
înfloririi culturii. Ele declară că sta
tele și oamenii de stat care ar 
recurge primii la folosirea armei nu
cleare ar săvîrși cea mai gravă crimă 
împotriva umanității.

Statele reprezentate la ședință nu 
au, nu au avut și nu vor avea o altă 
doctrină strategică decît cea a apă
rării, nu au. nu au avut și nu vor 
avea intenția să creeze potențialul 
pentru prima lovitură nucleară. Ele 
nu tind și niciodată nu vor năzui 
spre obținerea supremației militare. 
E’le s-au pronunțat și se pronunță 
pentru ca, prin realizarea de măsuri 
de dezarmare, echilibrul militar să 
fie asigurat la un nivel mai redus, 
pentru diminuarea și lichidarea con
fruntării militare în Europa.

Statele reprezentate la ședință sînt 
convinse că nimeni nu poate ieși 
învingător din cursa înarmărilor si 
că cel care s-ar hotărî să dezlănțuie 
un război nuclear. în speranța că ar

ieși victorios din acesta, ar atrage 
catastrofa nucleară asupra omenirii 
și in mod inevitabil ar pieri el însuși 
în aceasta. Războiul nuclear nu poa
te fi limitat.

3. Participanții la ședință și-au 
exprimat încrederea că astăzi, mai 
mult ca oricînd. încetarea neîntârzia
tă a cursei înarmărilor; șl trecerea la 
măsuri substanțiale de dezarmare. în 
special nucleară, reprezintă sarcina 
cea mai urgentă, a cărei soluționare 
este necesară pentru înlăturarea con
fruntării politico-militare si a peri
colului de război, pentru menținerea 
și continuarea procesului destinderii, 
pentru dezvoltarea colaborării dintre 
țări.

Ei au reafirmat că țările lor sînt 
permanent gata să convină limitarea, 
reducerea sau interzicerea oricăror 
tipuri de arme, pe o bază echitabilă 
de reciprocitate. Aceasta se referă 
atît la armamentul nuclear, la toate 
tipurile de arme de distrugere în 
masă, cît și la armamentele conven
ționale. Aceasta se referă, de aseme
nea? la reducerea efectivelor forțe
lor armate ale statelor.

4. Participanții la ședință au expri
mat. în acest context, atitudinea po
zitivă a statelor lor față de reluarea 
negocierilor sovieto-americane în 
problema mijloacelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
în contextul problemei privind aces
te negocieri, s-a menționat însemnă
tatea întîlnirii recente sovieto—vest- 
germane la nivel înalt, ca un eveni
ment care contribuie la întărirea 
premiselor pentru desfășurarea lor.

Statele reprezentate la ședință văd 
scopul negocierilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., care au fost reluate la Gene
va. la 30 noiembrie 1981, în întărirea 
securității tuturor statelor si popoa
relor europene în condițiile unui 
echilibru militar stabil în Europa la 
un nivel tot mai scăzut al înarmări
lor nucleare, în înlăturarea pericolu
lui care planează asupra popoarelor 
de pe continent. Realizarea acestui 
scop reclamă să se ia în considerare 
toate mijloacele nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa (rache
tele cu bază la sol si ne mare, avioa
nele purtătoare de arme nucleare), 
toți factorii care definesc situația 
strategică pe continent.

La crearea unei atmosfere mal fa
vorabile la negocierile privind mij
loacele nucleare cu rază medie de 
acțiune ar contribui stabilirea — pe 
durata continuării negocierilor — a 
unui moratoriu asupra desfășurării 
In Europa de noi mijloace nucleare 
cu rază medie de acțiune si asupra 
modernizării celor existente ale 
ambelor părți. Participanții la ședin
ță au menționat, ca un pas construc
tiv. faptul că Uniunea Sovietică este 
gata ca — în condițiile acordului ce
leilalte părți cu moratoriul — să re
ducă unilateral o parte din armamen
tele sale nucleare cu rază medie da 
acțiune din zona europeană a 
U.R.S.S., ca un act de bunăvoință, 
lnaintînd spre acel nivel cît mal scă
zut al înarmărilor nucleare asupra 
căruia U.R.S.S. și S.U.A. urmează să 
convină în cadrul tratativelor. S-a 
menționat, de asemenea, marea În
semnătate a voinței Uniunii Sovie
tice de a acționa la negocieri pentru 
reducerea radicală, de ambele părți, 
a armelor nucleare cu rază medie de 
acțiune in Europa.

Statele reprezentate la ședință 
sînt și pentru o soluție care să pre
vadă renunțarea totală de către cele 
două părți — Occidentul și Răsăritul 
— la toate tipurile de armament nu
clear cu rază medie de acțiune. în
dreptate spre obiective din Europa. 
Ele se pronunță pentru ca Europa să 
devină în general liberă de arma nu
cleară — atît cu rază medie de ac
țiune. cit și tactică.

Aceasta constituie calea sigură a în
lăturării pericolului războiului și în
tăririi păcii pe continentul european. 
Ținind seama de faptul că problema 
mijloacelor nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa privește toate 
popoarele europene șf că ele sînt 
vital interesate în obținerea unor re- 
zultate concrete la negocierile sovie
to-americane, participanții la ședința 
au exprimat speranța că guvernele 
tuturor statelor europene vor contri
bui la. succesul acestora.

5. Statele reprezentate la ședință se 
pronunță in unanimitate pentru re
luarea, cit mai curind, a negocierilor 
sovieto-americane privind limitarea 
armamentelor strategice. Ele consi
deră necesar ca negocierile respecti
ve, sprijinindu-se pe tot ceea ce s-a 
obținut deja în acest domeniu și în 
condițiile respectării stricte a prin
cipiului egalității și securității iden
tice a părților, să ducă la limitarea 
și reducerea armamentelor strate
gice. Aceasta ar fi de cea mai mare 
importantă pentru întărirea secu
rității internaționale.

6. Participanții la ședință s-au pro
nunțat pentru depășirea impasului în 
negocierile de la Viena privind re
ducerea reciprocă a forțelor armate 
și armamentelor și măsuri adiacente 
în Europa centrală. Ei sînt convinși 
că propunerile țărilor, socialiste parti
cipante la negocieri, avansate în anii 
1978—1981. în scopul apropierii pozi
țiilor, creează baza care permite în
ceperea activității practice asupra 
textului acordului privind prima eta
pă. Pentru realizarea unui progres în 
negocierile de la Viena este necesar 
ca și statele occidentale participante 
la acestea să manifeste voință pentru 
soluționarea problemelor examinate, 
să dea un răspuns constructiv ia pro
punerile țărilor socialiste.

7. Statele reprezentate la ședință se 
pronunță pentru crearea de zone de- 
nuclearizate in diferite părți ale con
tinentului european, inclusiv în nor
dul Europei și în Balcani, precum și 
a unei zone a păcii și colaborării 
în regiunea Mării Mediterane.

în legătură cu aceasta, participanții 
la ședință evidențiază că. la crearea 
de zone denuclearizate. este necesar 
ca puterile nucleare să-și asume o- 
bligația de a respecta statutul unor 
astfel de zone, de a nu amplasa 
acolo arme nucleare, de a nu folosi, 
in nici o Împrejurare, armele nuclea
re Împotriva statelor care fac parte 
din aceste zone si de a nu le ame

nința cu folosirea lor. în condițiile in 
care Uniunea Sovietică a declarat 
deja că este gata să-și asume astfel 
de obligații, popoarele Europei aș
teaptă același lucru si din partea 
celorlalte puteri nucleare.

Țările nenucleare care fac parte 
din zonele denuclearizate sînt În
dreptățite să primească garanții șl 
în ceea ce privește nefolosirea Îm
potriva lor a oricărui alt tip de 
arme, în conformitate cu principiul 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța.

8. Participanții la ședință s-au pro
nunțat cu fermitate pentru intensifi
carea activității Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva, a activității 
tuturor forurilor internaționale in 
care se poartă sau trebuie să se 
poarte negocieri in problemele limi
tării înarmărilor si dezarmării.

Ei au exprimat interesul statelor 
lor pentru reluarea tuturor negocie
rilor care au fost Întrerupte în ulti
mul timp si dorința de a contribui la 
finalizarea lor cu succes. Aceasta se 
referă la negocierile privind interzi
cerea completă si totală a experien
țelor cu arma nucleară, interzicerea 
și lichidarea armelor chimice, limi
tarea vînzărilor si livrărilor de ar
mament convențional, limitarea si 
reducerea ulterioară a activității mi
litare în Oceanul Indian și la o serie 
de alte probleme. Este necesară în
ceperea cît mai rapidă a negocierilor 
privind astfel de probleme ca înce
tarea producției de arme nucleare și 
lichidarea stocurilor de astfel de 
arme, interzicerea armei cu neutroni, 
neamplasarea armei nucleare De te
ritoriul statelor unde aceasta in pre
zent nu există.

Participanții la ședință se pro
nunță. de asemenea, cu hotărire pen
tru convenirea unor Înțelegeri prac
tice cu orivire la interzicerea armei 
radiologice. renunțarea la crearea de 
noi tiDuri si sisteme de arme de dis
trugere in masă, consolidarea garan
țiilor de securitate acordate statelor 
nenucleare. Ei au confirmat poziția 
statelor lor in favoarea neoroliferă- 
rii armelor nucleare si accesului sta
telor la utilizarea Dasnlcă a ener
giei nucleare, asa cum această po
ziție a fost declarată in documentele 
lor comune.

Ei au subliniat că țările lor sînt 
gata să convină reducerea bugetelor 
militare. înainte de toate ale state
lor care disnun de un mare poten
tial militar, fie De bază procentua
lă. fie in mărimi absolute. îngheța
rea cheltuielilor militare ale state
lor ar putea să constituie un prim 
pas în această direcție. Propunerile 
concrete ale statelor socialiste pri
vind toate aspectele acestei proble
me majore sint cunoscuta si ele ră
ni in în vigoare.

La ședință s-a subliniat actualita
tea tot mal mare a adoptării de mă
suri efective pentru prevenirea ex
tinderii cursei Înarmărilor în spațiul 
cosmic si. în legătură cu aceasta, a 
fost exprimat sprijinul unanim fată 
de propunerea U.R.S.S. la cea de-a 
36-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. privind Încheierea unui tratat 
international de interzicere a ampla
sării în spațiul cosmic a armelor da 
orice tio.

Statele reprezentate la ședință vor 
continua să acționeze De Dian inter
national pentru interzicerea definiti
vă a folosirii armei nucleare si re
nunțarea de către toate statele la 
folosirea forței în raporturile recipro
ce. pentru lichidarea bazelor mili
tare străine si retragerea trupe
lor de pe teritoriile străine.

9. Participanții la ședință au reafir
mat hotărirea statelor lor de a con
tinua să-si aducă contribuția la pre
gătirea celei de-a doua sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării, care va avea 
loc in 1982. Ei și-au exprimat inte
resul pentru desfășurarea cu succes 
a sesiunii, pentru ca lucrările aces
teia să fie orientate spre adoptarea 
unor astfel de hotăriri care să ducă 
la o cotitură reală spre încetarea 
cursei Înarmărilor șl dezarmare, să 
dea un nou impuls negocierilor in 
aceste probleme. în legătură cu a- 
ceasta ei au relevat, in special, im
portanta elaborării temeinice a pro
gramului global de dezarmare, care 
urmează să fie examinat la sesiune, 
în scopul adoptării sale.

La ședință s-a subliniat că toata 
statele, indiferent de mărimea, po
tențialul militar și poziția lor geogra
fică, sint chemate să contribuie activ 
la soluționarea problemelor limitării 
înarmărilor și ale dezarmării, inclu
siv în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite. Cea de-a doua sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
pentru dezarmare va oferi o bună 
posibilitate și în acest scop. Partici
panții la ședință s-au pronunțat ca 
această sesiune să contribuie, de a- 
semenea. la realizarea unui progres 
pe calea convocării Conferinței mon
diale pentru dezarmare.

10. în cadrul schimbului de păreri 
privind desfășurarea reuniunii de la 
Madrid a reprezentanților statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate șl cooperare în Europa, 
miniștrii au subliniat că încheierea 
cu succes a acestei reuniuni ar con
tribui la promovarea în continuare a 
realizării Actului final de la Helsinki, 
la menținerea procesului destinderii, 
la însănătoșirea raporturilor inter
statale. Aceasta ar avea o importan
tă deosebită în actuala situație in
ternațională.

în această lumină, participanții la 
ședință au examinat situația de fapt 
la reuniunea de la Madrid, evaluînd 
atît rezultatele obținute, inclusiv în 
convenirea documentului final, cit 
și problemele rămase deocamdată 
neconvenite. Ei au subliniat semni

ficația pozitivă a faptului că, la reu
niune, se acordă o mare atentie 
aspectelor militare ale securității 
europene și în special convocării. în 
cadrul procesului general-european, 
a Conferinței pentru dezangajare 
militară și dezarmare în Europa. Ei 
au remarcat o anumită apropiere a 
pozițiilor în ceea ce privește scopu
rile conferinței, desfășurarea ei pe 
etape și sarcinile concrete ale pri
mei etape, care trebuie să fie consa
crată examinării și adoptării de mă
suri pentru întărirea încrederii și 
securității, îndreptate spre diminua
rea pericolului confruntării militare 
în Europa. La această apropiere a 
pozițiilor a contribuit In mare mă
sură disponibilitatea exprimată de 
Uniunea Sovietică de a extinde apli
carea măsurilor de încredere asupra 
întregii părți europene a U.R.S.S., 
în condițiile lărgirii corespunzătoare 
a zonei de aplicare a măsurilor de 
încredere de partea țărilor occiden
tale.

S-a exprimat Încrederea că. dacă 
toate statele participante la reuniu
nea de la Madrid vor manifesta 
voința politică necesară șl realism, 
se va reuși să se ajungă la un acord 
privind convocarea conferinței. Sta
tele reprezentate la ședință sprijină 
propunerea Republicii Populare Po
lone privind convocarea conferinței 
la Varșovia.

11. Participanții la ședință acordă 
o mare importanță adoptării la reu
niunea de la Madrid a unor măsuri 
pentru afirmarea în continuare a 
principiilor relațiilor dintre state, 
formulate în Actul final, precum șl 
necesității respectării neabătute a 
acestora de către toate statele parti
cipante la Conferința general-euro- 
peană, în relațiile reciproce și în re
lațiile cu alte state.

Ei și-au exprimat Încrederea că 
convenirea la reuniunea de la 
Madrid a unor noi măsuri de in
tensificare a colaborării economice 
și tehnico-științifice. inclusiv privind 
înlăturarea obstacolelor și restricții
lor cu caracter discriminatoriu, ar 
contribui la soluționarea cu succes a 
sarcinilor economice care stau în fața 
fiecăruia dintre statele participante 
la Conferința general-europeană.

La ședință s-a remarcat că la 
reuniune*  de la Madrid există posi
bilitatea convenirii de noi măsuri 
privind aplicarea înțelegerilor de la 
Helsinki în domeniile culturii. Invă- 
tămîntulul. Informațiilor si contacte
lor. inclusiv De linia tineretului, pe 
baza principială definită t>rin Actul 
final.

Participanții la ședință consideră 
că este de dorit ca la reuniunea de 
la Madrid să se progreseze sl In con
venirea problemelor care se referă 
la securitatea si colaborarea In 
Marea Mediterană.

Statele reprezentate la ședință con
sideră că pentru Înaintarea neabătu
tă In Întărirea securității si dezvol
tarea colaborării pe continentul eu
ropean este importantă si necesară 
continuarea eforturilor colective ale 
statelor participante la Conferința ge
neral-europeană în conformitate cu 
prevederile Actului final si în ca
drul procesului început la Helsinki. 
Ele sprijină propunerea Republicii 
Socialiste România ca următoarea 
reuniune a reprezentanților statelor 
participante la Conferința general- 
europeană să aibă loc la București.

Miniștrii au aiuns în unanimitate 
la concluzia că acum se impune ca 
toti participanții la reuniunea de la 
Madrid să facă eforturi suplimenta
re pentru încheierea cu succes a 
acesteia-

12. S-â reliefat Importanta prin
cipială a faptului ca. în interesul 
prevenirii agravării în continuare a 
situației internaționale, să nu se în
treprindă măsuri în direcția creării 
de noi alianțe politico-militare si 
lărgirii celor existente extinderii ac
tivității acestora asupra unor noi zone. 
Participanții la ședință au reafirmat, 
de asemenea, propunerile avansate 
de statele lor în repetate rînduri re
feritoare la dizolvarea simultană a 
Tratatului de la Varșovia și a blocu
lui N.A.T.O. și la lichidarea, ca un 
prim pas, a organizațiilor lor milita
re, începind cu reducerea reciprocă 
a activității lor militare.

13. Statele reprezentate la ședință 
sînt convinse că pentru toate po
poarele europene, indiferent de orin- 
duirea lor socială. Europa reprezintă 
căminul comun care nu trebuie să 
mai devină niciodată teatru de ac
țiuni militare și în care fiecare popor 
trebuie să se bucure de binefacerile 
păcii, independenței, progresului și 
prosperității.

Cu toată complexitatea situației in
ternaționale actuale, este posibil, prin 
dialog întemeiat pe respectul reciproc 
și egalitatea în drepturi, prin nego
cieri de lucru, constructive, să se ob
țină diminuarea încordării, creșterea 
încrederii dintre state, dezvoltarea 
înțelegerii reciproce și colaborării 
dintre ele. Nu există probleme in
ternaționale cu care se confruntă 
astăzi omenirea, oricît de spinoa
se ar fi ele, care să nu poată 
fi reglementate pe cale pașnică, ținîn- 
du-se seama de interesele tuturor 
statelor. Acest lucru este confirmat 
de întreaga experiență pozitivă a dia
logului politic dintre state. îndeosebi 
la nivel înalt, inclusiv din ultima 
vreme, și demonstrează necesitatea 
dezvoltării în continuare a acestui 
dialog.

14. Statele reprezentate la ședință 
consideră că în situația internaționa
lă actuală crește și mai mult im
portanța colaborării și conlucrării 
lor reciproce, precum și cu alte sta
te, în lupta pentru pace și secu
ritate. Ședința Comitetului miniștri
lor afacerilor externe s-a desfășurat 
în spiritul unei astfel de colaborări 
și conlucrări.

Expresie concretă a voinței nestrămutate a poporului român de a-șt 
aduce întreaga contribuție la rezolvarea problemelor cardinale ale lumii 
contemporane — noile inițiative, propunerile țării noastre, ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind oprirea cursei înarmărilor, înfăptuirea 
dezarmării. In primul rind a dezarmării nucleare, și salvgardarea păcii 
mondiale se bucură in continuare de un larg ecou internațional. Organele 
de presă, posturile de radio și televiziune din diferite țări prezintă conți
nutul constructiv și marea actualitate a propunerilor românești, consonanța 
lor deplină cu interesele supreme de pace și colaborare ale poporului ro
mân. ale tuturor popoarelor lumii.

MAREA BRITANIE. Agenția bri
tanică Reuter, informînd în conti
nuare despre noua inițiativă de pace 
a României, lansată de președintele 
Nicolae Ceausescu, vizînd oprirea 
instalării de noi rachete nucleare în 
Europa, retragerea celor existente si 
crearea unei Europe fără arme nu
cleare. prezintă poziția principială, 
constructivă a tării noastre fată de 
negocierile sovieto-americane de la 
Geneva.

Prezentînd marile demonstrații din 
diferite țări europene. între care si 
România, împotriva armelor nucleare, 
pentru pace, cotidianul britanic ..Tho 
Financial Times" lși informează citi
torii despre pozițiile exprimate de 
președintele Nicolae Ceausescu în 
problema dezarmării nucleare pe 
continentul european. Se reliefează 
aprecierea președintelui Nicolae 
Ceaușescu că toate propunerile exis
tente in acest sens trebuie să fie luate 
în considerare, în vederea ajungerii 
la rezultate concrete, acceptabile 
pentru toate părțile.

FRANȚA. Informînd despre luă
rile de poziție ale președintelui 
României în favoarea dezarmării și 
păcii, agenția France Presse relevă, 
între altele :

„Conducătorul statului și partidului 
român, Nicolae Ceausescu, a apre
ciat că statele europene ar trebui să 
participe la negocierile asupra dezar
mării nucleare în Europa, care au loc 
la Geneva.

în interviul acordat Societății na
ționale franceze de televiziune „Tâlă- 
France 1". președintele Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că problema 
rachetelor nucleare șl armamentului 
nuclear în Europa interesează toate 
popoarele continentului și de aceea 
este necesar ca toate statele europene 
să manifeste o preocupare si un in
teres deosebit și permanent, să-sl 
expună punctele de vedere șl să 
participe într-o formă sau alta, cel

puțin ca observatori, la tratativele 
privind rachetele și armamentul nu
clear in Europa".

Agenția France Presse reproduce, 
de asemenea, declarațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în care se arată : 
„O prezentă a statelor europene la 
aceste tratative ar avea o influentă 
pozitivă, ar ajuta la desfășurarea cu 
rezultate bune a tratativelor și ar 
constitui un factor pozitiv pentru Eu
ropa, deoarece — pînă la urmă — 
problemele Europei nu se pot rezolva 
fără statele din Europa".

BELGIA. — Ziarul belgian ..Le 
drapeau rouge" relatează. între al
tele. că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
consideră drept o necesitate firească, 
obiectivă, ca toate statele de pe con
tinent să participe, într-o formă sau 
alta, la tratativele privind oprirea 
amplasării și dezvoltării rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune in 
Europa, pentru a-și putea exprima 
pozițiile si asuma o răspundere mai 
mare în soluționarea acestor proble
me. pentru a contribui la realizarea 
unor înțelegeri general acceptabile.

SUEDIA. — Televiziunea din a- 
ceastă tară a transmis secvențe din 
interviul acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu televiziunii fran
ceze „Tălâ—France 1“, iar presa a 
publicat o știre în care se arată : 
„Statele europene trebuie să partici
pe la negocierile privind rachetele cu 
rază medie de acțiune din Europa — 
acest lucru îl declară șeful statului 
român. Nicolae Ceausescu. într-un in
terviu acordat televiziunii franceze.

Președintele Ceaușescu a subliniat 
că problema rachetelor nucleare și a 
înarmărilor nucleare privește toate 
statele din Europa. De aceea, toate 
aceste state trebuie să ia poziție fată 
de această problemă si să participe 
la negocieri".

COASTA DE FILDEȘ. — Cotidia
nul „Fraternltă Matin" * publicat un

articol Întitulat ..Dezarmarea : Pre
ședintele României se pronunță pen
tru o Europă fără arme nucleare", in 
care relevă importanta noii initiative 
de pace lansate de conducătorul par
tidului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

NIGERIA. — ..Daily Times", ziarul 
cu cel mai mare tiraj din această 
tară, a publicat articolul „Românii 
protestează împotriva cursei înarmă
rilor". în care sînt prezentate ne larg 
aprecierile președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu pri
vire la situația internațională actua
lă. precum și propunerile privind 
desfășurarea unei vaste acțiuni poli
tice de masă în România în apărarea 
cauzei păcii, conținute în Apelul pen
tru dezarmare si pace al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

Președintele Nicolae Ceaușescu. " 
arată în articol, a chemat pop<„ 
român să-și manifeste atitudinea fe. 
mă împotriva producerii și amplasă
rii în Europa a rachetelor cu rază 
medie de acțiune si pentru retrage
rea celor existente. împotriva bombei 
cu neutroni.

în continuare se relevă că ..pre
ședintele României a lansat un apel 
pentru întărirea solidarității si uni
tății de acțiune a popoarelor împo
triva pericolului cu care este con
fruntată în prezent omenirea, pentru 
a se acționa neîntîrziat în vederea 
trecerii la măsuri eficiente de oprire 
a cursei înarmărilor, astfel îneît să 
se asigure o pace trainică în în
treaga lume".

AUSTRALIA. — Posturile de radio 
și televiziune din diferite orașe aus
traliene au difuzat știri referitoare 
la inițiativele românești dedicate 
cauzei păcii, dezarmării sl întăririi 
încrederii și cooperării între po
poarele lumii.

Televiziunea din Sydney a pre
zentat imagini de la marile manifes
tații populare desfășurate în Româ
nia care exprimă voința de Dace a 
poporului român, poziția sa fermă 
pentru oprirea cursei înarmărilor si 
pentru înțelegere între națiuni.

Televiziunea din Brisbane a pre
zentat portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și un comentariu înfăti- 
șind principalele propuneri românești 
în domeniul dezarmării.

(Agerpres)

„Sint necesare eforturi susținute pentru reluarea 
politicii de destindere, conlucrare și înțelegere 

între popoare1*
Intervenția șefului delegației târli noastre la sesiunea O.N.U. 

în Comitetul pentru problemele politice și de securitate
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 

— în Comitetul pentru probleme po
litice și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U. au loc dezbateri, 
cu participarea tuturor statelor, asu
pra problematicii întăririi securității 
internaționale. Ca documente oficia
le pentru dezbaterea acestui punct au 
fost difuzate Apelul Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România adresat parlamentelor, gu
vernelor și popoarelor țărilor europe
ne, ale Statelor Unite ale Americil 
și Canadei, precum și Apelul pentru 
dezarmare și pace al - Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

Intervenind în dezbateri, șeful de
legației române la sesiune, ambasa
dorul Teodor Marinescu, a arătat că 
importanta excepțională pe care 
România o atribuie problemei asi
gurării și întăririi securității mon
diale este determinată de îngrijora
rea profundă a guvernului si poporu
lui român față de procesul de dete
riorare a situației internaționale si de 
pericolul unei conflagrații care ame

nință Însuși viitorul omenirii. în a- 
ceste condiții — a arătat vorbitorul 
— convingerea fermă a României so
cialiste este că, in prezent, sint ne
cesare eforturi susținute din partea 
tuturor statelor, a tuturor popoarelor 
pentru a acționa unite in vederea o- 
pririi cursului periculos al escaladării 
înarmărilor, in special in domeniul 
nuclear, pentru reluarea politicii de 
destindere, conlucrare șl înțelegere, 
pentru instaurarea unui climat de 
reală securitate internațională, in 
care toate popoarele să se poată dez
volta în mod liber și suveran, fără 
teroarea monstruoasă a amenințării 
războiului.

Ambasadorul român a prezentat 
amplu tezele si concepția președinte
lui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. privind analiza situației 
internaționale, precum si ideile si 
orientările noilor inițiative de pace 
ale șefului statului român, care se 
bucură de un exceptional ecou inter
național

Vizita delegației U.T.C. 
în R. D. Germană

BERLIN 2 (Agerpres). — O delega
ție a Uniunii Tineretului Comunist, 
condusă de tovarășul Pantelimon Gă- 
vănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., efectuează, la invitația Tine
retului Liber German (F.D.J.), o vi
zită în Republica Democrată Ger
mană.

Cu prilejul convorbirilor purtate Ia 
Consiliul Central al Tineretului Li
ber German, desfășurate într-o at
mosferă de prietenie și cordialitate, 
s-a realizat un schimb de informații 
și experiență privind participarea ac
tivă a tinerei generații din cele două 
țări la dezvoltarea economico-socială 
a României și R.D. Germane.

Cu prilejul vizitei a avut loc un 
miting al F.D.J. de prietenie cu ti
neretul României socialiste, la carp 
s-a subliniat dorința reciprocă de 
dezvoltare a cooperării dintre U.T.C 
și F.D.J. pe baza trainică a relațiilor 
de colaborare statornicite între Parti
dul Comunist Român și Partidul So
cialist Unit din Germania.

gențiile de presă
transmit;

inițiată de România Rezoluția privind reglementarea 
pașnică a diferendelor dintre state 

a fost adoptată de Comitetul juridic al Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).

— Rezoluția propusă de România 
privind reglementarea pașnică a di
ferendelor dintre state a fost adop
tată de Comitetul juridic al Adună
rii Generale a O.N.U. prin consens. 
Adoptarea acestui important docu
ment, care a întrunit acordul tutu
ror statelor membre ale Națiunilor 
Unite, a fost precedată de o amplă 
dezbatere asupra punctului referitor 
la rezolvarea pașnică a diferendelor, 
înscris pe agenda Adunării Generale
— după cum se cunoaște — la pro
punerea tării noastre. Larga parti
cipare la examinarea acestui punct, 
consensul realizat asupra rezoluției 
inițiate de țara noastră, căreia i s-au 
alăturat. în calitate de coautori, alte 
38 de state din toate zonele lumii, 
reflectă interesul viu fată de obiec

tivul soluționării prin mijloace ex
clusiv pașnice a conflictelor și dife
rendelor dintre state.

Un pas important în această direc
ție îl reprezintă elaborarea si adop
tarea de către Adunarea Generală a 
unei Declarații plivind reglementarea 
prin mijloace pașnice a diferendelor 
internaționale, pe baza unui proiect 
propus de tara noastră, împreună cu 
alte țări membre.

Rezoluția adoptată stabilește în 
sarcina Comitetului special pentru 
Carta .O.N.U. și creșterea rolului or
ganizației, care se va reuni în prima 
jumătate a anului 1982, elaborarea 
proiectului de declarație și supune
rea lui spre examinare și adoptare 
Adunării Generale la următoarea se
siune a acesteia.

Acțiuni ale militanților pentru dezarmare

ÎNCHEIEREA CONVORBIRI- 
I LOR DINTRE G. HUSAR ȘI E. I 
I HONECKER. Comunicatul comun 
dat publicității la încheierea con- 

I vorbirilor dintre Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, președintele R. S. I 
Cehoslovace, și Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G., I 

| președintele Consiliului de Stat al | 
R. D. Germane, exprimă satisfacția

I părților față de dezvoltarea relații- | 
| lor economice bilaterale, precum și 

dorința lor de a acționa pentru ri-
. dicarea eficientei acestor relații. . 
I LA MOSCOVA s-au încheiat, | 
miercuri, lucrările Sovietului Su-

I prem al R.S.F.S.R. Forul legislativ i 
suprem al republicii a aprobat planul 
cincinal pe perioada 1981—1985. care 1 

I prevede o sporire a venitului na- . 
țional al R.S.F.S.R. de 22 la sută

• și o creștere a producției indus- I 
triale în această perioadă de 25 la 
sută.

LA INVITAȚIA LUI ERICH HO- I 
. NECKER, secretar general al C.C.
al P.S.U.G., președintele Consiliului I 

I de Stat al R.D. Germane, Helmut | 
Schmidt, cancelarul federal al R.F.

| Germania, va sosi, la 11 decembrie, i 
intr-o vizită în R.D.G., informează

1 agenția A.D.N. I

★

Miniștrii afacerilor externe al Re
publicii Democrate Germane, Oskar 
Fischer. Republicii Populare Bulga
ria. Petăr Mladenov. Republicii Popu
lare Polone. Jozef Czyrek, Republicii 
Populare Ungare. Puja Frigyes. și 
Republicii Socialiste Cehoslovace. 
Bohuslav Chnoupek. care au partici
pat la ședința Comitetului miniștri
lor afacerilor externe ai statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia,

★

«u părăsit, miercuri după-amlază. 
Capitala.

La plecare, oaspeții au fost salutați 
de Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenti ambasadorii țări
lor respective acreditați la București. 

(Agerpres)

O La Newcastle se desfășoară o 
conferință internațională a minerilor 
pentru pace si destindere, la care 
participă reprezentanți ai unui nu
măr de 25 de sindicate de mineri din 
diferite țâri. Secretarul general al 
Sindicatului național britanic al mi
nerilor, Laurence Daley, a declarat 
că oamenii muncii trebuie să depună 
eforturi pentru a eradica războiul din 
relațiile internaționale. Minerii bri
tanici, a spus el, se pronunță pentru 
dezarmarea nucleară, pentru lichida
rea tuturor bazelor nucleare din Ma
rea Britanie.
• într-o scrisoare adresată pre

ședintelui Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Leonid Brejnev, 
și președintelui S.U.A.. Ronald 
Reagan. Uniunea clericilor de pe 
lingă Vatican salută începerea, la 
Geneva, a tratativelor consacrate li
mitării armamentelor nucleare în 
Europa. Semnatarii documentului re
comandă părților să adopte măsuri 
privind lichidarea armamentelor nu
cleare pe continent și transferarea

fondurilor alocate în prezent produc
ției de arme unor obiective pașnice.

Agenția A.N.S.A. adaugă că papa 
loan Paul al II-lea a adresat un me
saj șefilor de stat ai U.R.S.S. și 
S.U.A., care conține chemarea la ac
țiune în direcția păcii și dezarmării.

• în cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Stockholm, 
U. Hertz, președintele Comitetului de 
pregătire a acțiunii „Parlamentul 
popular pentru dezarmare", a decla
rat că principalele probleme ce vor 
figura pe agenda dezbaterilor acestui 
forum al opiniei publice suedeze vor 
fi crearea unei zone denuclearizate 
în nordul Europei, interzicerea bom
bei cu neutroni si promovarea cauzei 
dezarmării pe continentul european 
și în întreaga lume.

Reuniunile „Parlamentului popu
lar pentru dezarmare" se vor desfă
șura in intervalul 22—24 ianuarie 
1982, cu participarea a peste 300 de 
oameni politici și reprezentanți ai 
unor organizații obștești, sindicale, 
de femei si de tineret.

UN MARE MITING al populației I 
I din capitala laoțiană a avut loc cu | 
prilejul celei de-a Vl-a aniversări

I a proclamării R.D.P. Laos. A luat I 
cuvîntul Fumi Vongvicit. membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti- 1

I dului Popular Revoluționar Lao- . 
țian, viceprim-ministru.

CERERE DE EXTRĂDARE A 
| MERCENARILOR. Președintele Re- I 
publicii Seychelles, Albert Rend, a 
cerut Republicii Sud-Africane să 

. extrădeze pe mercenarii care au , 
participat la atacul din zona aero- 

' portului internațional din capitala I 
tării sale. După cum s-a anuntat, 
grupul de mercenari s-a reîntors pe 

I teritoriul sud-african.
I CĂDERI NEOBIȘNUITE DE ZA- . 
PADA au fost înregistrate in regi-

' unite nord-vestice ale Austriei. Gro- I
simea stratului de zăpadă 

| este de 1,5 metri.
căzută


