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La posturile de radio 
și televiziune

Azi, in jurul orei 10, postu
rile de radio și televiziune vor 
transmite direct ceremonia sosirii 
tovarășului Robert Mugabe, pri
mul ministru al Republicii Zim
babwe, președintele Uniunii Na
ționale Africane Zimbabwe - 
Frontul Patriotic, care, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
□ tovarășei Elena Ceaușescu, va 
efectua, împreună cu tovarășa 
Sally Mugabe, o vizită oficială 
de prietenie in țara noastră.

ZOOTEHNIA ÎN TIMPUL IERNII
Trebuie grăbite lucrările de investiții, de amenajare

GOSPODĂRIREA RAȚIONALĂ
A ENERGIEI ELECTRICE

Lainvltaîia tovarășului Nicolae Ceausescu 
astăzi soseste intr-o vizită oiiciafâ 

de prietenie tovarășul Robert Mugabe, 
președintele Uniunii Naționale Africane Zimbabwe-

Frontul Patriotic, primul ministru al Republicii Zimbabwe 

BUN VENIT 
PE PĂMlNTUL ROMÂNIEI!

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, tovarășul Robert Mugabe, pre
ședintele Uniunii Naționale Africane Zimbabwe — Frontul Patriotic 
(Z.A.N.U.-F.P.), primul ministru al Republicii Zimbabwe, împreună cu 
tovarășa Sally Mugabe, sosește astăzi in țara noastră intr-o vizită 
oficială de prietenie.

și modernizare a tuturor adăposturilor, asigurate toate 

condițiile pentru realizarea unor producții constante 

la nivelul potențialului zootehniei

o imperioasă necesitate economică, 
o îndatorire civică a fiecărui 

om al muncii!
O condiție a unei aprovizionări 

constante, corespunzătoare a popu
lației o constituie realizarea si în 
timpul ierpii a unor producții de 
lapte -si produse lactate, de carne, 
de ouâ^-k_ nivelul potențialului de 
care dispune zootehnia noastră. 
Pentru aceasta se ințelege ca. in 
afară de asigurarea hranei anima
lelor si păsărilor, este nevoie de 
o adăpostite corespunzătoare in 
timpul iernii, de crearea tuturor 
celorlalte condiții — prepararea și 
administrarea hranei, alimentarea 
cu apă și energie electrică, execu
tarea mecanizată a mulsului, eva
cuarea dejecțiilor — astfel incit 
animalele să poață ierna in con
diții bune, să mențină un nivel al 
producției cît mai ridicat, ritmic, să 
influențeze în mod favorabil nata
litatea. Una din problemele care 
trebuie rezolvate in cel mai scurt 
timp o constituie încheierea lucră
rilor de modernizare a adăposturilor 
pentru toate categoriile de ani
male : executarea reparațiilor pen
tru menținerea căldurii și asigura
rea unui microclimat sănătos, pu
nerea la punct a adăpătorilor, ame
najarea bucătăriilor furajere, darea 
in exploatare a noilor ferme zoo
tehnice etc.

în vederea realizării acestor 
obiective. în fiecare unitate agri
colă a fost întocmit un program 
privind asigurarea condițiilor de 
realizare a planului in fermele zo
otehnice. program ce cuprinde sar
cinile care revin fiecărui colectiv 
in ce privește modernizarea si me
canizarea fermelor de animale, 
capacitățile de producție noi ce ur
mează a fi puse in funcțiune pină 
la sfirșitul acestei toamne. în ce 
stadiu se află aceste lucrări acum, 
la vremea scadentei ?

Din totalul fondurilor de «itwesi

tiții de 1,6 miliarde lei, alocate în 
acest an pentru modernizarea fer
melor zootehnice, pină la începutul 
lunii noiembrie: s-au cheltuit 963 mi
lioane lei. ceea ce reprezintă doar 60 
la sută. Deși lucrările din sectoa- 
rele-cheie sint mai avansate decit 
celelalte, totuși, pe. ansamblu au 
rămas de amenajat numeroase 
grajduri pentru maternități, creșe, 
adăposturi pentru vițele, cu o ca
pacitate totală de 27 000 locuri. 
Rămineri mari în urmă există in 
județele Călărași. Teleorman, jalo- 
mița, Tulcea, Buzău etc., care nu 
au luat toate măsurile pentru ca 
fermele zootehnice să intre în iar
nă pregătite corespunzător, pentru 
a asigura vițeilor condiții de viață 
normale. Marea majoritate a aces
tor amenajări sint lucrări simple, 
la indemina oricărei conduceri de 
unități agricole și de aceea nu pot 
fi admise, justificări, nu poate fi 
invocată lipsa materialelor sau uti
lajelor. Rămineri jn urmă există și 
în ce privește introducerea ,apei in 
grajduri și asigurarea utilajelor 
pentru prepararea furajelor. în 
județul Călărași, bunăoară, la 47 
de ferme de taurine nu li s-a asi
gurat animalelor apa în graiduri, 
in județul Satu Mare — la 25 de 
ferme, în Mehedinți — la 17 
ferme.

Pină la intrarea în plină iarnă au 
mai rămas puține zile. Frigul, tim
pul neprielnic bat tot mai tare la 
usă si de aceea trebuie să se ac
ționeze cu toate forțele pentru 
realizarea integrală a programului 
de modernizare a fermelor zooteh
nice. program de care depinde 
însăși îndeplinirea sarcinilor de 
plan in zootehnie. Iată de ce este 
necesar ca la executarea acestor 
lucrări «să, fie- -atrași - tot r meseriașii

satelor, precum si muncitori califi
cați de la întreprinderile aflate pe 
teritoriul comunei. Prioritate trebuie 
acordată amenajării maternităților 
și creșelor pentru viței. De ase
menea, in această toamnă urmează 
să se obțină prima serie de miei 
din noul ciclu de producție, apro
ximativ 800 000. Pentru evitarea 
mortalităților, se impun o bună 
pregătire a saivanelor respective, 
asigurarea unui așternut corespun
zător. o deosebită îngrijire a oilor 
gestante, Unitățile care nu și-au 
procurat încă instalațiile de prepa
rare a furajelor grosiere trebuie 
să repartizeze pe lingă fiecare 
fermă cite o formație de mecani
zatori care să treacă la tocarea 
cocenilor cu combinele.

Pe lingă încheierea in cel mai 
scurt timp a lucrărilor de moderni
zare a fermelor zootehnice, se cere 
grăbită finalizarea noilor obiective 
zootehnice prevăzute a fi populate 
în această toamnă. Valoric, pro
gramul de investiții zootehnice pe 
acest an a fost realizat doar in 
proporție de 65 la sută. Există un 
număr mare de ferme pentru ani
male și păsări care, deși se află în 
construcție de mai mulți ani. nu 
au ajuns în stadiul de a putea fi 
date in exploatare. Cu mai multă 
fermitate trebuie să acționeze pen
tru finalizarea noilor adăposturi 
mai ales organele agricole din 
județele Dolj, Buzău. Călărași, Ia
lomița. Giurgiu. Cluj. Constanța, 
Gorj, Iași. Mehedinți. Mureș. Te
leorman. Sibiu, Timiș și din Sec
torul agricol Ilfov, cărora le revin 
sarcini importante privind dezvol
tarea sectorului zootehnic, crește
rea substanțială a contribuției la 
realizarea fondului de stat, la mai 
buna aprovizionare a populației. ,

LA CÎMP ESTE ÎNCĂ MULT DE LUCRU
O Toate forțele satelor — mobilizate la transportul și depozitarea recoltei! 
® Toate tractoarele — folosite intens pentru încheierea grabnică a arăturilor! 
In pagina a V-a : relatări din județele Brăila, Botoșani, Teleorman, Hunedoara și Mureș

Economisirea riguroasă a energiei electrice, reducerea la strictul 
necesar a consumurilor constituie o problemă fundamentală, vitală a dez
voltării economico-sociale a țării noastre in prezent și în - perspectivă. 
Dorim și voim cu toții ca România să avanseze cit mai ferm pe calea 
progresului economic și social, dar pentru atingerea obiectivelor pe care 
ni le-am propus este necesar ca, odată cu dezvoltarea resurselor ener
getice ale țării, să asigurăm folosirea mult mai judicioasă și reducerea 
substanțială a consumurilor de energie.

In concordanță cu hotărîrile Congresului al Xll-lea al partidului, cu 
cerințele dezvoltării și modernizării economiei naționale în actuala etapă, 
planul cincinal prevede o reducere accentuată a consumurilor energetice 
în toate sectoarele producției materiale, și in primul rînd în industrie, 
gospodărirea rațională a energiei electrice pentru iluminat și utilizări cas
nice și edilitare. Există în această privință nenumărate căi și posibilități 
și, tocmai de aceea, partidul nostru cere ca fiecare om al muncii, fiecare 
cetățean să se considere un combatant activ, conștient și permanent în 
bătălia pentru gospodărirea cu maximă răspundere și eficiență a fiecărui 
kilowatt-oră de energie, pentru stăvilirea oricăror consumuri nejustificate 
din punct de vedere economic și social.

Cu toții avem datoria să contribuim zi de zi la utilizarea cu înalt 
spirit gospodăresc și economisirea strictă a energiei electrice - in între
prinderile și instituțiile unde lucrăm, ca și acasă, în propriile gospodării - 
asigurînd și pe această cale condiții pentru dezvoltarea neîntreruptă a 
țării pe calea progresului și civilizației?

Evoluția consumului în luna octombrie
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Harta înfățișează evoluția
^octombrie, pe județe. (Amănunte - în pagina a IV-a).

Tînăra generație dorește să trăiască în pace, 
nu sub amenințarea cursei înarmărilor!

De la un capăt la altul al țării, 
într-o atmosferă de vibrantă 

însuflețire - sute de mii 
de participant la marșurile 

și mitingurile tineretului -

BUZĂU

IN ZIARUL DE AZI
• Prin depășirea planului la 
producția fizică și producția 
netă, siderurgiștii reșițeni iși 
respectă angajamentele munci
torești în întrecere • Autocon- 
ducerea, autoaprovizionarea - 
în experiențe, inițiative, măsuri 
gospodărești : Cartea de vizită 
a bunelor unități de alimentație 

publică

Robert Gabriel Mugabe s-a 
născut la ■ 21 februarie 1924 la 
Zvimba, Zimbabwe, intr-o fa
milie de țărani. Prima narte a 
studiilor a efectuat-o in Zimbab
we, A obținut licențe in filozofie, 
pedagogie, stiinte economice si 
drept administrativ Ia universi
tăți din Zimbabwe. Africa de Sud 
si Mărea Britanie. A fost profe
sor timp de 1’7 ani in mai multe 
instituții de invătămint din Zim
babwe. Zambia si Ghana.

Reîntors in Zimbabwe, in 1930. 
Robert Mugabe desfășoară o sus
ținută activitate politică, alătu- 
rindu-se Partidului National-De
mocrat. El este ales in Comitetul 
Executiv National al partidului, 
secretar cu propaganda, răsoun- 
zind. totodată, de organizarea 
secției de tineret a P.N.D. După 
ce. in 1981. partidul este interzis, 
este ales secretar cu propaganda 
si îndeplinește functia.de secretar 
general in exercițiu al Uniunii 
Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.). care a succedat Parti
dului National-Democrat. La in
terzicerea Z.A.P.U.. in septembrie 
1982. lui Robert Mugabe 1 se im
pune domiciliul forțat. timp de 
trei luni. în august 1983 după 
formarea Uniunii Naționale Afri
cane Zimbabwe (Z.A.N.U.). este
ales secretar general al acestei 
organizații. în decembrie 1963 a 
fost arestat. iar in 1934, cind 
Z.A.N.U. a fost interzisă de autori
tăți. a fost condamnat, fiind eliberat, 
după 11 ani de detenție grea, in no
iembrie 1974. în 1975 părăsește Zim
babwe pentru a reorganiza Z.A.N.U. 
si aripa sa militară — Armata na
țională africană de eliberare din 
Zimbabwe (Z.A.N.L.A.). în 1977 de
ținea funcțiile de președinte al 
Z.A.N.U.. comandant-șef al Z.A.N.L.A. 
si copreședinte al Frontului Patrio
tic. Desfășoară o intensă campanie 
diplomatică in spriiinul luptei de 
eliberare, oarticioind. intre altele, la 
conferințele in problema rhodesiană 
de la Geneva (1978). Malta (1978) și 
Londra (1979).

Ca lider al Uniunii Naționale Afri
cane Zimbabwe — Frontul Patriotic 
(Z.A.N.U.—F.P.). a luat parte la, ale
gerile din februarie 1980.

La 4 martie 1980 este numit in 
funcția ide rw-im-nainistru al Republi
cii Zimbabwe. ,

Tovarășul Robert Mugabe s-a aflat, 
timp de două decenii, in primele 
rinduri ale luptei ponorului Zimbab
wean împotrivă dominației coloniale 
si a inechităților rasiale Si sociale, 
pentru cistigarea dreptului său ina
lienabil la viată liberă, independentă 
si demnă, luptă încununată prin 
proclamarea, la 18 aprilie 1980. a Re
publicii Zimbabwe independente.

România a sprijinit. lupta grea, 
dreaptă dusă de poporul Zimbab
wean pentru eliberare națională 
atit pe plan moral, politic si diplo
matic, cit și pe plan material, po
porul Zimbabwean găsind in poporul 
român un prieten de nădejde. întil- 
nirile și convorbirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la București și 
pe pămintul Africii, cu tovarășul Ro
bert Mugabe și cu alti conducători 
ai mișcării de eliberare a poporului 
Zimbabwean au constituit un puter
nic impuls pentru legăturile de prie
tenie și solidaritate militantă stator
nicite intre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Națională Africană 
Zimbabwe — Frontul >Patriotic 
(Z.A.N.U. — F.P.).

în perioada de la proclamarea in
dependentei. preocupările guvernului 
se concentrează — așa cum prevede 
Si documentul-program din februa
rie a.c.. aprobat de parlament — 
asupra refacerii economiei distrase 
de război. înfăptuirii reformei agra
re. reașezării populației refugiate, 
africanizării aparatului de stat, ridi
cării nivelului de trai al populației 
africane, îmbunătățirii condițiilor de 
invătămint. a asistentei medicale 
ș.a. Sint trasate principalele jaloane 
ale dezvoltării in etapa următoare in. 
direcția înfăptuirii treptate a unei 
societăți bazate pe principii demo
cratice. socialiste, de echitate.

Poporul român, care nutrește o‘ 
caldă prietenie si solidaritate față 
de popoarele Africii pentru lupta lor 
împotriva imperialismului, colonia
lismului. neocolonialismului. împo
triva rasismului și apartheidului, 
pentru afirmarea si întărirea inde
pendentei si suveranității. urmărește 
cu viu interes, cu deosebită simpatie 
înfăptuirile poporului Zimbabwean 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare.

în acest sens este deosebit de sem
nificativ că stabilirea relațiilor diplo
matice dintre Republica Socialistă 
România și Republica Zimbabwe a 
avut loc chiar in ziua . proclamării 
independentei noului stat, de ambele
părți manifestîndu-se dorința de .a se 
dezvolta strinse legături de colabo
rare. întîlnirea dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Robert Mugabe, 
care a avut loc în mai 1980. la Bel
grad. înțelegerile de o deosebită im
portantă convenite cu acest prilej, 
precum și vizita în România, in 
septembrie 1980, a președințelui Re
publicii Zimbabwe, Canaan Sodindo 
Banana, au conferit noi dimensiuni 
raporturilor dintre cele două țări, 
deschizind largi perspective dezvol
tării lor pe mai departe, in interesul 
reciproc, al cauzei păcii și securității 
internaționale.
(Continuare în pag. a V-a)

Tineri. Mii, zeci de mii, 
sute de mii de tineri. O 
impresionantă coloană a 
păcii.

Tineri. Ginduri curate, 
idealuri înălțătoare, dirze- 
nie, fermitate. Din mii, din 
zed de mii,, din sute de mii 
de piepturi se înalță vi
brante imnuri inchinate 
păcii, dreptului la viață, la 
o existență liberă și 
demnă.

Primim vești din Pitești 
și Călărași, de la Rimnicu 
Vîlcea și din Tg. Jiu. din 
Timișoara și Arad, de la 
Miercurea-Ciuc. din Iași și 
Bacău, de la Bistrița, din 
numeroase alte localități 
ale patriei. Coresponden
ții „Scînteii" ne informea
ză că ieri au avut loc. in 
peste 25 de județe ale țării, 
insuflețite marșuri și mi
tinguri in cadrul cărora re
prezentanții tinerei gene
rații a României socialiste 
și-au ridicat glasul și au 
cerut, la unison cu intregul 
nostru popor, să fie salvată 
civilizația de primejdia ar
melor nucleare, să se asi
gure pacea, să se împiedi
ce intensificarea cursei 
înarmărilor, să se deschidă 
calea realizării de pași con- 
creți spre o lume fără arme 
și fără războaie.

Peste 25 000 de tineri din 
județul Gorj și-au dat in- 
tilnire la TG. JIU. Coloana 
demonstranților a pornit 
din Piața Unirii și a stră
bătut bulevardul Brâncuși, 
strada Traian, ajungind in 
Piața Victoriei. Aici, in
tr-o impresionantă unitate 
de gind și de voință, cei

prezenți au șcandat cu în
suflețire : „Ceaușescu — 
pace !“ ; „Nu, bombei cu 
neutroni !“ ; „Nu, rachetelor 
în Europa !“; „Ne mindrim 
cu tot ce face — Ceaușescu 
pentru pace!". Spre cer s-au 
inălțat baloane multicolo'-e 
și porumbei, simbolizind 
dreptul la viață, dreptul la 
pace. A avut Ioc apoi un 
miting in cadrul căruia au 
luat cuvintul, intre alții, 
Florea Badea, brigadier la 
Șantierul național al tine
retului din cadrul bazinu
lui minier al Olteniei, ele
va Mioara Dragotă, elec
tricianul Gheorghe Oprita, 
minerul Mihai Daia, pio
niera Alecu Teodora. Ei au 
exprimat, în numele celor 
peste 100 000 de tineri gor- 
jeni, recunoștința fierbin
te față de secretarul gene
ral al partidului, pentru 
neobosita sa acțiune revo
luționară în slujba bunăstă
rii șl fericirii celor ce 
muncesc, a păcii și libertă
ții tuturor popoarelor. A 
fost reafirmată hotărirea de 
a răspunde cu înflăcărare 
Apelului Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te. Toți cei care au luat 
cuvintul s-au pronunțat 
energic împotriva politicii 
înarmărilor, pentru destin
dere și securitate in Euro
pa, in întreaga lume, ast
fel incit tineretul de pre
tutindeni să poată partici
pa in libertate și demnita
te la dezvoltarea patrimo
niului de valori materiale 
și spirituale al umanității.

La IAȘI, marșul păcii a 
reunit tinere și tineri din

Foto : Dorin Ivan

toate întreprinderile și in
stituțiile municipiului, din 
școli și facultăți, precum și 
reprezentanți ai tinerilor 
din satele județului. Parti- 
cipanții au intonat cintece 
pentru pace și prietenie, 
au scandat lozinci împo
triva fabricării armelor 
nucleare și cu neutroni.

* „Aici, pe meleagurile ieșe
ne, sublinia Ionel San
du, secretarul comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea 
Nicolina) cel de-al II-lea 
război mondial a fost re
simțit puternic. Rănile încă 
n-au dispărut complet. De 
aceea ne ridicăm, toți ca 
unul, împotriva unui nou 
război. Dorim pacea, pen
tru că numai în timp de 
pace și numai ’în înțelegere 
putem să făurim bunuri 
materiale, să ne afirmăm

personalitatea, să muncim 
și să învățăm. Numai sub 
un cer senin in Europa și 
in lume putem fi fericiți".

La BACAU, încă înainte 
de ora prinzului, coloane 
nesfîrșite de tineri din în
treprinderi și instituții, din 
școli și facultăți, purtind por
tretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, drapele ale 
partidului și statului, scan- 
dind lozinci, s-au îndreptat 
spre piața centrală a ora
șului. împreună cu ei au 
venit reprezentanți ai tine
retului din centrele munci
torești de pe valea Trotu- 
șului, textiliști din Buhuși, 
mecanizatori și cooperatori 
din comunele județului. 
Numărul tinerilor partici
pant! s-a ridicat la peste 
20 000. Vasilica Crăciun, de 
la întreprinderea de postav

„Proletarul", spunea, în cu
vintul său, că „tineretul 
băcăuan se ridică cu hotă- 
rire împotriva cursei înar
mărilor, împotriva forței 
oarbe atotdistrugătoare a 
armelor atomice : vrem să 
muncim, să învățăm și să 
trăim in pace și prietenie 
cu toți tinerii din lume".

într-o adevărată zi de 
iarnă. DEVA a cunoscut 
momente deosebit de emo
ționante, de vibrantă an
gajare patriotică. Peste 
15 000 de tineri din județul 
Hunedoara, mineri, side- 
rurgiști, constructori, mun
citori, ingineri și tehnici
eni, lucrători din agricultu
ră, oameni din instituțiile 
de artă și cultură, elevi și 
studenți, au participat la
(Continuare în pag. a II-a)

Patria - spațiul dăinuirii 
și împlinirilor noastre

Fericit cine are cuibul 
lui in acest univers ! Unii 
nu l-au avut niciodată ; 
alții și l-au pierdut sau 
și l-au uitat demult — 
nu au știut să și-1 păstre
ze — și in zadar vor 
plinge toată viata după el. 
Eu fericit mă intorc sta
tornic la cuibul in care 
am văzut lumina si care 
m-a ocrotit și m-a cres
cut cu toate harurile stră
vechiului, străbunului 
nostru pămint.

Tot ceea ce văd. îm
prejur — și. mai ales, tot 
ceea ce nu poate fi cu
prins,, cu. privirea. și nici 
cu mintea, cu sufletul 
meu — este cuprins in 
alcătuirea mea. este har
ta sufletului meu, cel năs
cut aici. Ce nu este si al 
meu aici.! Drumurile a- 
cestea ! Țărina aceasta ! 
Acești munți măreți și 
străvechi — și fluviul, a- 
cesta superb și care a vă
zut și știe multe ! j5i 
ploaia de stele, pe deasu
pra dealurilor mele, pe 
deasupra pepenilor mei, 
oeste via mea si peste co
liba mea — si ca peste 
doi împărați. Dloaia de 
stele si de griji peste ta
tăl meu si mama mea. 
Din toată această tărină 
cosmică și din toate a- 
ceste frumuseți și măreții 
noi sint alcătuit eu.

Și dacă nu aici — unde 
altundeva ar fi fost posi
bil să mă nasc eu, decit 
numai aici ! Fiecare fibră 
a ființei mele este înde
lung și cu migală milena
ră clădită. încărcată cu 
energii din această fan
tastică lume, in care am 
fost adus pe lume ■— tara 
mea. Tot ceea ce a ur

mat, după aceea — abe
cedar. gramatică, aritme
tică. istorie si geografie, 
literatură, știință si filo
zofie — contactul cu uni
versul— toate s-au adău
gat pe acest fond Drimor- 
dial. cu care m-a Înzes
trat Cetatea mea eternă.

Unde, in ce loc mai fe
ricit ar fi fost posibil să 
mă nasc eu dacă nu aici ! 
Și ce alt loc de pe pă
mint s-ar fi indurat să 
mă aducă pe lume, in afa
ră de acest pămint ge-

de-acasă. minunile din 
mine — și mereu mi-am 
spus : dacă soarta m-ar ti 
aruncat in altă parte nu 
aș mai fi fost eu, cel care 
sint. Cum să uiți vreoda
tă un asemenea leaămint 
cu pămintul care te-a 
alăptat cu tot ce are el 
mai curat, mai generos și 
mai sfint !

Șoapta vintului in ci
reșii, in salcimii de acasă, 
in brazii de acasă, in 
prunii din jurul casei : 
Dloaia în acoperișul oă-

de Troian COȘOVEI

neros că.m-a adus.totuși 
pe lume ? Este limpede 
că dacă sortii m-arfi năs
cut in altă parte nu as 
mai fi fost eu. cel care 
sint. Nici nu as fi vrut 
să mă nasc in altă parte. 
Unde altundeva dacă nu 
aici !

Desigur, fiecare locușor 
de pe pămint, oricit de 
modest, găsește el să scoa
tă din sinul lui niște far
mece si niște promisiuni 
și histe obligații pentru 
oamenii lui. Nu am avut 
niciodată ambiția să um
blu prin lumea largă in 
căutarea vreunor frumu
seți, splendori, măreții și 
minuni cu care să-mi mo
bilez sau să-mi înnobilez 
biografia ; eu le-am avut
— eu le am pe toate aici
— toate mărețiile. M-am 
născut în mijlocul lor, am 
crescut la sinul lor. am 
supt din belșug la piep
tul lor. Iar dacă am um
blat prin lume — am știut 
că îmi ajută să imi lu
minez mai bine minunile

rintesc : ploaia peste
splendidele orașe de as
tăzi, ploaia peste splendi
dele laboratoare de astăzi
— ploaia de aur peste 
țara de aur. Ce rost ar fi 
avut să mă nasc in altă 
parte a lumii dacă nu pe 
această zare uriașă a lu
mii noastre și a eforturi
lor noastre, în România

Revedeam în gind pa
sate dintr-un poem — 
..Ploaia in acoperișul pă
rintesc"... Eram in metrou
— umblasem toată ziua 
prin galeriile, prin fron
turile de lucru ale me
troului si mă întorceam 
acasă cu metroul. Fru
mos. grandios știe să con
struiască poporul român, 
în fata mea, pe bancă, o 
mamă cu copilul in brațe, 
copilul sugind dintr-o na
politană. Mama — tinără 
și frumoasă — și el. fru
mos și habar nu avea, prin 
ce minuni călătorea, dar 
ce i s-o fi năzărit lui pe 
figura mea, in timp ce 
îmi rememoram Doemul,

că l-am surprins cum mă 
privește si apoi uni face 
ochi dulci și imi zimbește 
și apoi imi ride și ar vrea 
să vină la mine si am în
ceput să ne iubim in vă
zul mamei și l-am între
bat. adică l-am dezmier
dat : „Al cui ești tu. co
pile Copilul și-a ridi
cat fața spre mama ; 
mama i-a dat încuviința
rea să-și spună secretul — 
„spune-i lui unchiu al cui 
ești" — și el a spus : 
„Mama. tata". Era un răs
puns, o prezentare totală. 
Si mi-am spus : cită feri
cire să poți să spui, din 
primul an de viață. Cu 
primele cuvinte, al cui 
ești, cine ești ! Cită feri
cire să știi cine ești și al 
cui ești ! Aproape uitasem 
că sintem in metrou — 
deși acesta era un lucru 
uriaș — și pentru el. și 
pentru mine — constru
iește splendid poporul ro
mân, muncește, creează 
poporul român. Am u~cat 
Ia suprafață, ne-am văzut 
la lumina soarelui acelei 
frumoase zile de toamnă, 
in plin București. Și un
deva. anroape. o Diată, o 
stivă uriașă cu lăzi cu 
struguri aurii. Stai, coti- 
lule. să-ți dau niște stru
guri...

Patria-patriotismul — 
o dimensiune a sufletului 
nostru, suma-sumelor su
fletului nostru. Fără sen
timentul muncii, crea
ției — omul nu este nimic, 
fără conștiința tării, pa
triei lui. fără conștiința 
că a făcut ceva pentru 
patria lui — omul este 
neant, pe oriunde ar ră
tăci, oriunde s-ar as
cunde.

i
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Apelul pentru dezarmare și pace mobilizează conștiințele țării in lupta pentru un țel măreț:

GENERA ȚIILOR DE AZI Șl DE MlINE- 0 LUME FĂRĂ ARME!
In întreaga țară, ca expresie a adeziunii unanime la 

noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ca răspuns la Apelul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, continuă să se desfășoare ample acțiuni de masă 
- adunări și mitinguri în întreprinderi, instituții, unități 
agricole, precum și mari demonstrații ale tineretului - 
care ilustrează hotărirea fermă a poporului român de a-și 
aduce din plin contribuția la lupta pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare și pace, pentru apărarea 
dreptului suprem al oamenilor la viață, la existență li
beră și demnă.

Tînăra generație dorește să trăiască în pace,

brașov : Uniți în construcția pentru pace,
pentru viață

SLOBOZIA.

nu sub amenințarea cursei înarmărilor!
(Urmare din pag. I) 
marșul păcii. Marea coloa
nă a tinerilor a pornit de 
la stadionul „Cetate", a 
străbătut bulevardul „Pe
tru Groza" și s-a oprit in 
Piața Victoriei, unde a avut 
loc un mare miting. Tînă- 
rul inginer miner Lucian 
Moga a arătat in cuvintul 
său : „Trebuie să apărăm 
pacea ca lumina ochilor, 
fiindcă numai in aceste 
condiții a putut poporul 
nostru să se înalțe atit de 
sus, sub conducerea parti
dului ; numai în condiții de 
pace vom putea noi, tine
rii. să ne implinim cele 
mai frumoase idealuri de 
viață și muncă".

Municipiul MIERCUREA- 
CIUC, una din așezările 
patriei socialiste care a 
crescut și a înflorit în ul
timele decenii aidoma uria
șului din poveste, a fost 
martorul unei impresionan
te revărsări de tinerețe. 
Marșul organizat aici s-a 
desfășurat pe principalele 
artere ce leagă inima ora
șului de noile platforme 
industriale. Coloane com
pacte de tineri purtau dra
pele, portrete ale secreta
rului general al partidului, 
mari pancarte pe care șe 
putea citi in limbile româ
nă și maghiară : „Trăiască 
pacea !“ ; „Eljen a beke !“ ; 
„Tineretul spune un NU ho- 
tăriț războiului,!". Sțrăbătind 
cartierele ,,Tudor Vladimi- 
rescu", Harghîței-. Frăției,, 
moderna zonă centrală a 
orașului, unde însemnele 
noului standard de viață se 
conturează cu pregnanță, 
coloanele de demonstranți 
s-au îndreptat către clădi
rea patinoarului artificial 
din localitate. Aici, in in

cinta acestui modern edi
ficiu, in aceeași notă însu
flețită ce a dominat in tot 
timpul marșului, a avut loc 
mitingul de pace.

De fapt, aceasta este no
ta in care s-au desfășurat 
toate mitingurile si marșu
rile păcii organizate' ieri și 
la ALEXANDRIA, ARAD, 
CĂLĂRAȘI, SLATINA. 
TULCEA, ZALĂU, in alte 
numeroase reședințe ale 
județelor patriei.

Participanții la marșurile 
și mitingurile tineretului 
au dat o vie expresie de
plinei lor adeziuni și înal
tei prețuiri față de nobila 
inițiativă de pace a pre
ședintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de 
ideile subliniate în Apelul 
pentru pace și dezarmare 
adresat tuturor popoarelor 
lumii de către Frontul De
mocrației și Unității Socia
liste. Ei și-au exprimat, 
totodată, mindria patrioti
că insuflată de faptul că, 
în lupta pentru o lume a 
păcii, pentru înfăptuirea 
dezarmării, România, pre
ședintele ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-au 
aflat totdeauna printre 
factorii cei mai activi pe 
arena mondială. „Noi. ti
nerii României socialiste, 
spunea, în cuvintul rostit in 
cadrul mitingului desfășurat 
Ia REȘIȚA, tînărul munci
tor siderurgist Moi.se Ru- 
șinașu. nu am cunpscut ne
mijlocit ce înseamnă un 
război. Știm, inșă de la 
părinții noștri ce suferințe 
cumplite au adus întot
deauna războaiele — care au 
ajuns astăzi, mai mult ca 
orieînd. să pună in pericol 
însăși existența vieții pe 
Terra. Noi am crescut odată 
cu țara si dorim ca ceea

ce am înfăptuit, ceea 
ce ne propunem să în
făptuim să se realizeze in 
liniște și pace. Ne alătu
răm cu toată inima strălu
citei inițiative de pace a 
președintelui țării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Apelului pentru dezarmare 
și pace al Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste". Exprimînd voința 
fermă a tinerilor din ALBA 
de a făuri un viitor luminos 
de pace și liniște creatoare, 
Viorel Berar, tinăr munci
tor la tînăra întreprindere 
de accesorii pentru mașini- 
unelte din Blaj, a adus din 
istoria străbună ecoul ma
rii adunări de pe Cimpia Li
bertății : „Unica noastră 
dorință este aceea de a trăi 
in pace, într-o lume fără 
arme, liberi in țara unită, 
așa cum au dorit strămoșii, 
așa cum astăzi cutezători 
scrutăm în perspectivă 
piscurile comunismului".

S-a făcut auzit. în coloa
nele manifestantilor. și 
glasul celor mai tineri din
tre tineri : „Oameni mari 
ai lumii — spunea, cu pri
lejul mitingului desfășurat 
in municipiul PLOIEȘTI, 
pioniera Dana Nitu — oa
meni care aveți în miinile 
voastre destinul planetei 
întregi, nu uitați de viețile 
noastre, priviți-ne în ochii 
încărcați de lumină și uni- 
ți-yă.. împotriva gindylui 
rău ăl. dișțțpgeiii. Apărați 
zimbetul și’ jocul nostru.' 
ocrotiți: cppjlâria noâ^lră. 
alungați de pe planeta noas
tră spectrul distrugerii ato
mice".

Și s-a făcut auzit glasul 
tineretului studios. La 
TIMIȘOARA. studenta Ma
ria Sultănoiu, președin

ta secției locale a Aso
ciației tineretului și stu
denților din România pen
tru Națiunile Unite, arăta 
ca „pacea reprezintă bunul 
cel mai de preț, fără de 
care nu putem trăi și crea 
în liniște, lumea are nevoie 
de securitate, spre binele 
generațiilor de astăzi și de 
miine, al progresului pe 
planeta noastră".

Tineri muncitori, țărani, 
intelectuali au vorbit cu în
suflețire. in cadrul mi
tingurilor desfășurate ieri, 
relevînd hotărirea lor fer
mă de a se opune cursei 
înarmărilor, de a milita 
pentru o lume a păcii și co
laborării. „Tineretul zilelor 
noastre, afirma lăcătușul 
Teofil Chiru, de la între
prinderea de utilaj tehno
logic BUZĂU, are atit de 
multe de văzut, de realizat 
și de aceea este direct in
teresat să trăiască în pace. 
Nu am cunoscut războiul 
decît din filme și din cărți 
— și nici nu dorim să-l cu
noaștem altfel. Iată de ce 
spunem un NU hotărit răz
boiului și. din toată inima, 
un DA păcii".

Intr-o atmosferă de pu
ternică însuflețire, partici
panții Ia marșurile și mi
tingurile păcii au adre
sat telegrame tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care 
se dă glas voinței unanime 
a,^g«nerației tinere de -a 
lupta pentru înflorirea .pa
triei, pentru o lume a pă-n 
ții, progresului1* și /!civilfea-'< 
ției.

In fiecare județ au fost 
desemnați reprezentanți ai 
tineretului care vor partici
pa, simbătă, 14 noiembrie, 
la un mare „Marș al păcii" 
din Capitală.

Marea sală de spectacole a clubu
lui întreprinderii „Tractorul" din 
Brașov s-a dovedit neincăpătoare 
pentru participanții la mitingul pen
tru pace și dezarmare al colectivu
lui uzinei ; sute dintre ei au umplut 
pină la refuz și spațiosul foaier de 
alături. Această participare, atmo
sfera vibrantă, de puternică angaja
re in care s-a desfășurat adunarea, 
gîndurile și sentimentele exprimate 
de vorbitori — totul a dat expresie 
adeziunii entuziaste a celor peste 
24 000 de constructori de tractoare 
din Brașov la noua inițiativă de 
pace a secretarului general al parti
dului. la ideile mobilizatoare ale 
Apelului pentru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste.

„Colectivul nostru, ca si întreaga 
noastră clasă muncitoare, ca toti ce
tățenii patriei, fără deosebire de 
naționalitate — a spus in cuvintul 
său Eroul Muncii Socialiste Dumi
tru Diaconescu — își consacră efor
turile pentru înălțarea pe pămîntul 
României a construcției socialiste și 
comuniste, care deschide poporului 
nostru cele mai frumoase perspective 
de progres și bunăstare. Pentru fău
rirea acestui viitor luminos, spre care 
ne călăuzește partidul, avem nevoie 
de pace, de liniște, de o securitate 
reală pe continentul european și in

lume. De aceea răspundem cu însu
flețire Apelului F.D.U.S. și cerem 
cu toată energia să se pună capăt 
cursei înarmărilor, care amenință să 
transforme continentul nostru in
tr-un deșert de cenușă radioactivă".

Reluind firul aceleiași idei, tînăra 
muncitoare de naționalitate germană 
Zigrid Marcus a spus : „Toți cetățe
nii României, fără deosebire .de na
ționalitate. trăiesc si muncesc însu
flețiți de nobilele idealuri ale păcii 
și socialismului. E adevărat, înar
mările creează grave amenințări la 
adresa păcii. Dar astăzi există destu
le forțe in stare, prin lupta lor uni
tă. să bareze calea războiului, să 
stopeze cursa înarmărilor, să asigu
re o pace trainică în Europa si în 
întreaga lume. La întărirea solidari
tății cu aceste forțe ne îndeamnă 
Apelul F.D.U.S. Si sint ferm con
vinsă că el se bucură de sprijinul 
întregului nostru popor si găsește 
un puternic ecou în țările europene, 
ca și pretutindeni in lume".

Inginera Eugenia Butnaru a spus : 
„Ideea conținută în Apel, și anume ca 
toate cuceririle științei și tehnicii 
moderne să slujească nu distrugerii 
omenirii, nu morții. ci progresului, 
bunăstării popoarelor, este un obiec
tiv promovat consecvent de conducă
torul iubit al partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Susțin din adincul ființei mele acest 
mesaj profund umanist".

Luind cuvintul, Vasile Bandy, mun
citor de naționalitate maghiară, a 
spus : „Noi ne consacram viața și 
capacitatea noastră creatoare muncii 
pașnice. Tractoarele noastre sint un 
minunat simbol al acestei vocații de 
pace a tării noastre socialiste, al 
politicii de înțelegere și colaborare 
între poporul nostru și popoarele 
celor 90 de țâri unde aceste tractoa
re sint exportate. Tocmai de aceea, 
toti cetățenii României, fără deose
bire de naționalitate, sprijină activ 
politica de pace și colaborare a 
României, eforturile sale neslăbite 
pentru soluționarea pașnică a pro
blemelor internaționale, pentru o 
lume a păcii și prieteniei între toate 
popoarele".

Inginerul Virgil Necșoiu, directorul 
întreprinderii. Zosin Nan, președin
tele comitetului O.D.U.S. din uzină, 
alți vorbitori au exprimat în cuvinte 
vibrante hotărirea colectivului de la 
„Tractorul" de a-și înzeci eforturile 
pentru realizarea sarcinilor ce le 
revin, cu convingerea că in acest fel 
contribuie, alături de toti oamenii 
muncii din tara noastră, la dezvolta
rea și înflorirea patriei, la făurirea 
unei lumi a păcii și colaborării în
tre popoare. (Nicolae Mocanu, co
respondentul „Scînteii").

bucurești . Sprijin ferm politicii României
de pace, dezarmare și colaborare internațională

Marea hală de montaj a uzinelor 
„Timpuri noi" din Capitală este pli
nă de oameni : muncitori, ingineri, 
maiștri din toate sectoarele s-au 
adunat aici pentru a-și afirma ade
ziunea deplină față de noua inițiati
vă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Pe panourile de pe pe
reții halei, pe eșarfe de pinză se 
putea citi: „Vom munci și vom lupta, 
pacea o vom apăra!", „Să triumfe 
lupta popoarelor pentru statornicirea 
unui sistem trainic de securitate si 
colaborare in Europa și în lume!", 
„Nu bombei cu neutronii", „Nu ra
chetelor in Europa!", „Dezarmare — 
pace !“.

Vorbitorii care s-au perindat la tri
bună au dat o înaltă apreciere ini
țiativei președintelui României, an- 
gajindu-se, in spiritul ideilor mobi
lizatoare ale Apelului Frontului 
îJembcratieiși ‘Unității Socialis
te."• să; .militeze detiv. alături de în- 
trcÂfl nostru popor, de toate popoa
rele lumii, pentru a impune oprirea 
cursei înarmărilor, promovarea coo
perării internaționale.

„Exprim gîndurile tuturor tovară
șilor mei de muncă din secția de 
montaj atunci cind imi exprim acor
dul deplin fată de inițiativa tova

rășului Nipolae Ceaușescu, cind îmi 
ridic cu hotărire glasul împotriva 
bombelor, cind spun un hotărit NU 
războiului, cind mă pronunț pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă" — 
spune mecanicul Hurdună Iulian. A- 
lexandru Bădină, șeful atelierului de 
turnătorie, declară la rindul său că a 
luat cunoștință cu profundă satisfac
ție de noua inițiativă de pace a 
României, a președintelui ei. tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe care o 
apreciază drept un act politic de o 
deosebită importanță in actualele 
împrejurări, o nouă dovadă a con
secventei politicii partidului si sta
tului nostru de pace și prietenie cu 
toate popoarele lumii. „Ca tată de 
copii și om al muncii din această în
treprindere — spune ing. Badea Ma
rin — îmi alătur și eu glasul celor 
ce se pronunță împotriva bombelor 
atomice și cu neutroni, sprijin cil 
toată fiirțța mea inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ccaușescd. Sintem' in*  
lume sute de milioane de oameni ai 
muncii, subliniază el, dacă vom fi' 
solidari — așa cum cere Apelul — 
putem șl vom izbuti să impunem 
glasul rațiunii, scoaterea in afara le
gii a armelor nucleare, să asigurăm 
o pace trainică pe pămint".

Lăcătușul Gheorghe Aurelian, care 
muncește de peste 40 de ani în aceas
tă uzină, amintind că o bună parte 
a producției întreprinderii este desti
nată exportului, a relevat că mași
nile si utilajele care aiung peste 
graniță pot fi socotite purtătoare ale 
mesajului de pace si prietenie al 
poporului român. în multe țări, ele 
servesc dezvoltării economice si so
ciale ale popoarelor respective. „Noi 
dorim ca si in continuare să fabri
căm mașini care să servească pro
gresului si, implicit, păcii — a spus 
vorbitorul. în dezvoltarea cooperării 
economice sint interesate toate sta
tele. toate popoarele si aceasta este 
o cale sigură de întărire a păcii". 
Reluind si dezvoltind această idee, si 
alti vorbitori, printre care strungarul 
Mâlăieru Marin, inginerul Grigores- 
,cu Mihaela au exprimat, fiecare in 
felul. .lui’., .gindut£le . si năzuințele' de 
pace, de .colaborare aie întregului 
colectiv de 2 700 de oameni ai uzinei, 
au relevat caracterul constructiv al 
politicii de colaborare internațională, 
promovată de tara noastră, s-au pro
nunțat hotărit pentru o lume fără 
arme si fără războaie, a bunei înțe
legeri si conlucrări între toate po
poarele. (Silviu Podind).

Un viitor senin 
tuturor 

națiunilor
Sala clubului întreprinderii de in

dustrializare a laptelui din munici
piul Slobozia. Aici si-a dat întilnire, 
la terminarea programului de lucru, 
personalul muncitor al Întreprinderii, 
în rindurile căruia a avut un puter
nic ecou noua si strălucita inițiativă 
de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. materializată in Apelul 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste. în cuvinte pline de însufle
țire. toți cei care au luat cuvintul 
si-au exprimat întreaga lor adeziune 
la conținutul Apelului F.D.U.S.. ini
țiat de președintele României, la po
litica internă si externă a partidului 
si statului nostru.

„Noi. cei care trăim în cimnia Bă
răganului ialomitean. sintem hotăriti 
să ne aducem, alături de întregul 
nostru popor, contribuția la promo
varea ideilor nobile cuprinse în Ape
lul Frontului Democrației si Unității 
Socialiste, intelegind că astfel' ațjâ- 
răm dreptul sacru al fiecărui iriiî la 
viată, liniștea căminelor noastre, 
munca constructivă pe care o desfă
șurăm pentru progresul patriei so
cialiste. viitorul copiilor noștri — 
spunea, in cuvintul său. muncitoarea 
Florica Cristescu. Multi dintre noi. 
a continuat vorbitoarea, nu si-au mai 
revăzut tatăl, alții nu si-au cunoscut 
bunicii, ființe dragi căzute in timpul 
ultimului război mondial, care a adus 
popoarelor enorme distrugeri, lacrimi 
si durere. Pentru ca familiile noastre 
să se bucure de viata liberă si feri
cită pe care partidul si statul nostru 
o asigură întregii națiuni, avem ne
voie de pace. Cred că toți conducă
torii de state ar trebui să urmeze 
exemplul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. să dea dovadă de aceeași 
luciditate si fermitate în promovarea 
cauzei păcii, a progresului si civili
zației".

Adresîndu-se celor prezenti. mun
citoarea Angela Dumitru, in cuvinte 
pline de emoție, arăta : „Sint mamă 
a doi copii. Vreau ca să trăiască, să 
crească mari, să fie folositori patriei. 
Din dragoste fată de ei. fată de toti 
copiii lumii spun un NU hotărit 
cursei înarmărilor, care nune in 
mare primejdie viata și liniștea in*  
tregii omeniri. împreună cu toti t>a- 
menii muncii din municipiul nostru, 
ca si din întreaga tară, doresc ca 
rodul muncii noastre pașnice să nu 
fie amenințat de spectrul războiului, 
în locul armelor, destinate distruge
rii. popoarele au nevoie de mai multe 
scoli si spitale, de fabrici si uzine 
menite ș/i producă bunuri .necesare 

:,;vietli omtiluî". ■'' ■■
' Aceeași hotărî re fermă'de a apăra 
bunul cel mai de preț al omenirii — 
pacea — a fost exprimată si de cei
lalți vorbitori, cu toții subliniind că 
stă în puterea popoarelor ca. prin 
lupta unită, să impună oprirea poli
ticii de înarmări si trecerea la mă
suri efective de dezarmare, punind 
astfel omenirea la adăpost de pri
mejdia războiului. (Mihai Vișoiu, 
corespondentul „Scînteii").

Imagini 
de la marșuri 

și mitinguri 
ale tineretului 
care au avut 
loc ieri în tara

Știința și tehnica

noi 
noi 
po- 
ca- 
cer

Ion TEOREANU
președinte al Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor 

din Republica Socialistă România

exclusiv spre binele omului
România străbate astăzi o mă

reață epocă, in care se deschide un 
cimp nelimitat de afirmare, in fo
losul omului, a tot ce a creat știin
ța și tehnica contemporană.

A intrat in obișnuința de zi or zi 
să aflăm despre noi și importante 
realizări ale cercetării științifice, 
ale tehnicii și tehnologipi. despre 
noi succese pe care industria și 
agricultura românească le obțin. 
Toate acestea sint rodul muncii 
avinlate a poporului român, con
știent de actid propășirii sale, dor
nic de a se înălța pe cele mai înal
te trepte de progres și civilizație, 
de a trăi in pace și armonie cu 
celelalte popoare.

Constatăm însă cu îngrijorare că, 
din ce in ce mai mult, in ultima 
vreme, climatul politic internațio
nal se deteriorează datorită inten
sificării politicii de forță, a cursei 
nestăvilite a înarmărilor, a creșterii 
nemăsurate a cheltuielilor militare, 
amenințării și intimidării popoare
lor cu noi arme distrugătoare. în 
Europa, în mod deosebit, se acumu
lează mari cantități de armament, 
capabile să distrugă, de citeva ori, 
întreaga populație, bunurile mate
riale și comorile culturale ale „bâ- 
trinulul continent".

Gindirea profund umanistă, spi
ritul pătrunzător și clarvăzător al 
secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dezvăluie omenirii întregi pericolul 
care amenință viata și liniștea po
poarelor. Din inițiativa sa, Apelul 
pentru dezarmare și pace al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste a găsit un răsunet adine in 
conștiința întregului nostru popor. 
Aoelul este o vibrantă chemare iz- 
vorită din inima poporului româii. 

care nu dorește un nou război pus
tiitor, care dorește să se bucure in 
pace de rodul muncii sale. El 
cheamă la unirea eforturilor și ac
țiunilor tuturor oamenilor muncii 
din țara noastră, a tuturor po
poarelor pentru apărarea dreptului 
fundamental al omului — viața. 
Noi. inginerii și tehnicienii, toți 
lucrătorii din domeniul tehnicii, 
găsim in conținutul Apelului con
secvența și înalta răspundere cu 

care președintele Republicii Socia
liste România militează pentru 
aplicarea principiilor nobile ale 
politicii noastre interne și externe, 
a relațiilor pe care România socia
listă le promovează cu celelalte 
state ale lumii, pentru dezarmare, 
și în primul rînd pentru dezar
mare nucleară, pentru neamplasa- 
rea, retragerea și reducerea rache
telor cu rază medie de acțiune, 
pentru oprirea fabricării bombei 
cu neutroni.

Consiliul Național al Inginerilor 
și Tehnicienilor, ca organizație ob
ștească, membră a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, ex
primă in numele membrilor săi. al 
lucrătorilor din domeniul tehnicii, 
adeziunea unanimă fată de conți
nutul, de adine umanism, al ape
lului. Alături de celelalte organi
zații ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, alături de toți 
cetățenii patriei noastre, vom. face

și pacea", sub înaltul patronaj al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. și a 
celui de-al XVI-lea Congres inter
național de istorie a științei, patro
nat de tovarășa acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu, larga participare 
și audiența la ideile generoase cu
prinse in Mesajul președintelui 
României adresat participanților la 
Simpozionul „Oamenii de știință și 
pacea" și in cuvintarea tovarășei 
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu la 
deschiderea Congresului interna
țional de istorie a științei reprezintă 
un simbol pentru demersul de pace 
pe care România, poporul român, 
oamenii de știință din țara noastră 
ii fac constant și consecvent.

Oamenii care lucrează in dome
niul științei și tehnicii cunosc bine 
forța de distrugere a armelor mo
derne. uriașul pericol pe care-1 re
prezintă acestea pentru securitatea 
popoarelor, pentru însăși viata 
omenirii. De aceea trebuie să-și

totul ca voința noastră de pace să 
se impună. Avem imbold in acțiu- 

1 nea noastră pentru pace activita
tea si îndemnurile celui mai iubit 
și înflăcărat fiu al poporului nostru 
~r tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
avem imbold pilda mobilizatoare a 
tovarășei acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu — prestigios om de ști
ință de renume internațional.

Desfășurarea, la București, a 
Simpozionului „Oamenii de știință
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unească mai puternic forțele si să 
acționeze ferm împotriva utilizării 
cuceririlor geniului uman in alte 
scopuri decît cele pașnice, să mili
teze pentru ca imensul potențial al 
cercetării științifice și tehnice să 
nu fie pus în slujba distrugerilor, 
să nu fie deturnat de la menirea 
sa firească, ci să contribuie exclu
siv la dezvoltarea economică și la 
progresul fiecărei țări, la crearea 
de noi și importante valori, la con
servarea a tot ce a făurit mai bun 
omenirea de-a’ lungul mileniilor.

Inginerii și tehnicienii din țara 
noastră sint preocupați de a afla 
căile cele mai potrivite pentru a 
colabora cu specialiști din toate 
părțile lumii, de a-și uni eforturile, 
acțiunile și glasul pentru apărarea 
păcii, bunul cel mai de preț al 
omenirii, de a face, împreună, to
tul pentru aplicarea rezultatelor 
științei și tehnicii în slujba omu
lui, a societății in general, a vieții 
și muncii libere, opunindu-se ca 
munca și capacitatea lor să fie fo
losite pentru distrugerea omenirii, 
pentru intimidarea și subjugarea 
popoarelor.

Știința și tehnica au in față pro
bleme majore pe care trebuie să le 
rezolve pentru asigurarea dezvol
tării ascendente a societății umane. 
Descoperirea și utilizarea unor 
materii prime și materiale, a 
surse de energie, combaterea 
luării mediului. îmbunătățirea 
lității vieții sint obiective care 
unirea eforturilor științifice șl teh
nice pentru asigurarea dezvoltării 
viitoare. Acestea sint preocupările 
noastre și pentru aceasta vrem să 
trăim și să muncim în liniște și

DATE SI
CIFRE CARE 

VORBESC 
DE LA SINE...

ALBA localitățile stră
bunei vetre a Albei au avut 
loc peste 420 adunări și mi
tinguri, reunind 82 000 oameni 
ai muncii — români, maghiari, 
germani — care și-âu expri
mat adeziunea fermă la Apelul 
pentru dezarmare și pace al 
F.D.U.S. Au luat cuvintul 1 660 
muncitori, țărani, intelectuali.

CARAȘ-SEVERIN. In 
județ au avut loc 140 de 
adunări populare și mitinguri, 
în cadrul cărora 840 de oameni 
ai muncii au exprimat, in 
numele celor 40 450 partlci- 
panți — bărbați și femei, ti
neri și virstnici — o înaltă 
apreciere pentru noua iniția
tivă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

DÎMBOVIȚA. In 33 ln- 
treprinderi industriale, 91 lo
calități, precum și în numeroa
se instituții culturale și de 
învățămint din județ au avut 
îoo 158 mitinguri și adunări 
populare. Dintre cei aproape 
40 000 de participanți au luat 
cuvintul aproape 1 580 de cetă
țeni, care au exprimat aproba
rea deplină a întregii popu
lații de pe aceste meleaguri 
față de conținutul Apelului 
F.D.U.S., față de noul demers 
al țării noastre in sprijinul 
păcii și înțelegerii între po
poare.

CĂLINEȘTI (Argeș):

Pentru ca toți copiii lumii 
să se bucure de viață

Sătenii din Călinești, una din cele 
mai mari comune ale județului Ar
geș, s-au adunat cu mic, cu mare 
in sala de festivități a noului și 
modernului lor cămin cultural pen
tru a-și manifesta deplina adeziune 
față de strălucita inițiativă de pace 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

„Noua acțiune de pace ta tovară
șului Nicolae Ceaușescu este incă 
o dovadă a inaltei răspunderi a 
conducătorului nostru iubit față de 
destinele patriei noastre și față de 
soarta întregii omeniri — a spus in 
cuvintul său primarul comunei, Ni
colae Nistor. Apelul F.D.U.S. ne 
cheamă și pe noi, cetățenii comu
nei, ca și pe întregul nostru popor, 
să întreprindem acțiuni hotărite 
pentru a apăra viața noastră și a 
urmașilor noștri. Răspundem din 
toată inima acestei chemări. Mulți 
dintre noi știm ce a însemnat ul
timul război mondial, dar Înțelegem 
mai bine ce ar însemna un al trei
lea război mondial care s-ar purta 
cu armele din zilele noastre. Am 
citit în presă multe despre aceste 
arme și îmi dau seama ce forță de 
distrugere reprezintă. De aceea ne 
ridicăm cu toată hotărirea împotri
va politicii de înarmări și cerem, 
împreună cu Întregul nostru popor, 
cu toți oamenii cinstiți de pretu
tindeni, să se lichideze armamentul 
nuclear din Europa și din toată lu
mea. Aceasta ar fi spre binele tu
turor popoarelor, căci nici unul 
n-are nevoie de bombe, ci de liniște 
și pace“.

Alți vorbitori, ca Maria Șovar, 
Constantin Roșu și Vasile Meilescu 
au arătat in cuvintul lor că cea mai 
vie dorință a lor este aceea de a 

munci cu spor pentru a da pro
ducții mai mari de griu, de porumb 
și alte roade, de pe urma cărora ei 
și familiile lor să trăiască mai bine, 
oamenii muncii din întreaga țară 
să ducă un trai îmbelșugat. Spre 
o viață mai bună, prosperă, năzu
iesc și popoarele din toate țările, 
mai cu seamă cele din țările să
race. De aceea este de neiertat ca 
banii să se cheltuiască pentru ar
mele morții și distrugerii, cind ei 
ar. putea fi dați cu folos pentru ri
dicarea agriculturii, pentru dezvol
tarea industriei, în general, pentru 
progres în toate țările și, mai ales, 
în cele rămase în urmă. Vorbitorii 
au arătat că sprijină de aceea din 
toată ființa lor propunerile Româ
niei socialiste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru înfăptui
rea dezarmării, întreaga politică in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru.

„Noi, pionierii comunei Căli- 
nești — a arătat eleva Baciu Ele
na — laolaltă cu toți copiii țării și 
ai lumii întregi, vrem pace. Avem 
vise frumoase : vrem să creștem 
mari, să devenim folositori socie
tății ; vrem ca patria noastră să fie 
ca o grădină cu roade bogate. Sin- 
tem. de aceea, recunoscători parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care, cu atenție părintească, se în
grijesc ca noi să avem o copilărie 
fericită, dar și un viitor senin. Iată 
de ce, împreună cu părinții noștri, 
cu întregul nostru popor, spunem 
răspicat : „NE MÎNDRIM CU TOT 
CE FACE / CEAUȘESCU PENTRU 
PACE“. (Gheorghe Cirstea, cores
pondentul „Scînteii").



SClNTEIA —vineri 13 noiembrie 1981 PAGINA 3

Manifestîndu-și deplina adeziune la noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
răspunzînd Apelului Frontului Democrației și Unității Socialiste

GLASUL ȘI VOINȚA POPORULUI ROMÂN: ÎNCETAREA 
ÎNARMĂRILOR NUCLEARE, ASIGURAREA DEZARMĂRII ȘI PĂCII 
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

CHIMICE — 
dau o înaltă 

dumneavoastră

Oamenii muncii din INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI 
ICECHIM București 
apreciere inițiativei 
de pace, mult stimate tovarășe 
secretar general, expresie a inaitei 
griji și răspunderi pentru viata, .mun
ca și liniștea noastră, pentru destinele 
civilizației umane, pentru edificarea 
unei lumi a prieteniei și colaborării, 
din care trebuie să fie excluse 'ar
mele, războaiele. Ne afirmăm si cu 
această ocazie hotărirea de a acționa 
cu toate forțele noastre pentru pace 
și dezarmare.

Ca oameni care ne desfășuram ac
tivitatea în domeniul cercetării știin
țifice. ne exprimăm adeziunea la. pro
punerea, de constituire a unui comitet 
internațional de inițiativă, chemat să 
organizeze acțiuni ale oamenilor de 
știință pentru dezvăluirea pericolelor 
pe care le prezintă cursa frenetică a 
Înarmărilor, in primul rind a celor 
nucleare, pentru pregătirea unui con
gres mondial al oamenilor de știință 
in sprijinul păcii.

Oamenii muncii din MINISTERUL 
APROVIZIONĂRII TEHNICO-MA- 
TERIALE ȘI CONTROLULUI GOS
PODĂRIRII FONDURILOR FIXE, 
asemeni întregii noastre națiuni, au 
primit cu profundă mindrie si satis
facție noua și strălucita dumneavoas
tră inițiativă de . pace. expresie a 
neobositei activități pe care o desfă
șurat! in sluiba vieții si liniștii po
porului nostim, a inestimabilei dum
neavoastră contribuții la apărarea 
existentei întregii omeniri, a solida
rității noastre cu toți cei ce mili
tează pentru idealurile de pace si 
progres.

Călăuzindu-se după prețioasele idei 
cuprinse in Apelul Frontului Demo
crației si Unității Socialiste, amplu 
și multilateral program de acțiune 
pentru întronarea păcii si colaborării 
între toate popoarele lumii. întregul 
personal muncitor din Ministerul 
Aprovizionării se angaiează să nu-și 
precupețească eforturile pentru a-și 
aduce intreaga contribuție, alături de 
poporul nostru, de toate foitele iubi
toare de pace, la construirea pe 
planeta noastră a unei lumi fără 
arme și fără războaie, a unei lumi a 
progresului și celei mai Înalte civili
zații umane.

In telegrama colectivului de oameni 
ai muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
DE MAȘINI AGRICOLE „SEMĂNĂ
TOAREA" se spune : Râspunzind vi
brantei chemări la rațiune si pace, 
toate gindurile noastre se îndreaptă 
cu dragoste și recunoștință spre dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, proeminent om de 
stat, luptător neobosit pentru dreptate 
și progres, pentru pace și colaborare, 
pentru o lume mai bună 6i mai 
dreaptă pe planeta noastră. Ne ex
primăm deplina adeziune fată de în
țeleaptă politică externă promovată 
de partidul si statul nostru a cărei 
coordonată majoră o constituie lupta 
pentru pace, dezarmare, colaborare. 
Comuniștii, toți oamenii muncii din 
întreprinderea noastră, mîndri că sint 
fiii acestui minunat popor, doresc și 
sint ferm hotăriti să’aplice în viața 
indicațiile date de dumneavoastră in 
vederea realizării de mașini agricole 
superioare, cu un inâlt randament, 
pent" ț a contribui la noua revoluție 
agrara.

Glasurile noastre muncitorești, ex- 
primind dorința de a consțrui unelte 
de pace si progres, se unesc cu gia- 
sul si voința întregii națiuni, a tu
turor popoarelor iubitoare de pace : 
„Nu. bombei cu neutroni!". ..Să fie 
pace pe Păminl !“.

Colectivul de oameni ai muncii de 
la ÎNTREPRINDEREA MECANICA 
DE MATERIAL RULANT „ÎS FE
BRUARIE" CLUJ-NAPOCA. întrunit 
intr-o insuflețitoare adunare, iși ma
nifestă înflăcărată adeziune la Ape
lul pentru dezarmare si pace al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, elaborat din inițiativa dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mindri că sint fiii acestui minunat 
popor, comuniștii, . tpți oamenii mun
cii din întreprinderea noastră nu vor 
precupeți nici un efort, mult stimate 
și iubite tovarășe. secretar general, 
pentru ca strălucita si., umanista 
dumneavoastră inițiativă să-și gă
sească in noi susținătorii si propaga
torii săi cei mai înflăcărați și de
votați. Ne ridicăm glasurile și din 
adincul inimilor noastre spunem un 
NU hotărit rachetelor cu rază me
die de acțiune, bombelor cu neutroni, 
un NU hotărit războiului !

întruniți în cadrul unei vibrante 
adunări, oamenii muncii din INSTI
TUTUL DE STUDII ISTORICE ȘI 
SOCIAL-POLITICE DE PE LINGĂ 
C.C. AL P.C.R. iși exprimă adeziu
nea deplină la Apelul lansat de Fron
tul Democrației și Unității Socialiste, 
in lumina ideilor și concepțiilor dum
neavoastră despre pace și dezarmare, 
destindere, securitate si colaborare, 
însuflețiți de Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, sintem 
hotăriti să ne sporim eforturile pen
tru .a contribui, cu mijloacele specifice 
activității noastre, la acțiunea de mo
bilizare a maselor in lupta împotriva 
pericolului de război, a primeidiei pe 
care o reprezintă pentru popoare 
cursa înarmărilor.

Ne afirmăm credința în capacita
tea popoarelor de a apăra pacea. Pe 
linia indicațiilor dumneavoastră, vom 
acorda mai multă atenție acelor mo
mente din istoria popoarelor care pot 
contribui la întărirea relațiilor prie
tenești. a colaborării și conlucrării 
intre .popoarele lumii. în interesul 
păcii și -progresului social.

Muncitorii, inginerii si tehnicienii 
de la ȘANTIERUL NAVAL CON
STANȚA au primit cu însuflețire si 
profundă mindrie patriotică noua si 
strălucita dumneavoastră inițiativă 
de pace, Apelul Frontului Democra

ției si Unității Socialiste, prin care 
Romania a făcut să răsune De toate 
meridianele globului voința nestră
mutata de a-si uni eforturile cu toate 
popoarele lumii, pentru instaurarea 
pe planeta noastră a unei Pitei trai
nice.. pentru o lume fără arme si 
fără războaie.

Constructorii de nave eonstănteni. 
alaiuri de întregul popor, se anga
jează in mod ferm să acționeze pen
tru îndeplinirea sarcinilor de olan, 
contribuind astfel, prin mijloace 
pașnice, la sporirea potențialului 
economic al României, la bunăstarea 
poporului, la înflorirea neintreruntă 
a scumpei noastre patrii. Cu toată 
fermitatea noastră muncitorească 
snunem un NU categoric cursei inar- 
mărilor. amplasării de rachete nu
cleare in Europa, producerii bombei 
cu neutroni.

Oamenii muncii de la TRIBU
NALUL SUPREM iși exprimă ade
ziunea totală la noua dumneavoastră 
inițiativă de pace, susțin propunerile 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
reducerea cheltuielilor militare, o- 
prirea amplasării în Europa a rache
telor cu rază medie de acțiune, re
nunțarea la fabricarea bombei cu 
neutroni.

Propunerile dumneavoastră, care-și 
găsesc expresia in Apelul pentru de
zarmare și pace al Frontului Demo
crației si Unității Socialiste, se inscriu 
pe linia multiplelor acțiuni pe oare 
le-ați întreprins. în mod consecvent, 
de-a lungul anilor, în promovarea 
unei politici externe de menținere a 
păcii, de colaborare cu toate statele, 
indiferent de orinduirea lor socială. 
Ne angajăm să Înfăptuim neabătut 
sarcinile trasate prin documentele de 
partid, constienți că în acest fel con
tribuim la asigurarea ordinii de stat 
socialiste și că prin aceasta slujim 
interesele de pace și progres ale po
porului nostru si ale tuturor popoa
relor.

Colectivul de oameni ai muncii din 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI 
AMENAJĂRI SILVICE iși exprimă, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, totala adeziune 
față de noua și strălucita dumnea
voastră inițiativă de pace, pătrunsă 
de înaltă grijă și răspundere pentru 
viața și liniștea popoarelor, pentru 
destinele civilizației umane, pentru 
făurirea unei lumi a prieteniei și co
laborării pașnice între toate na
țiunile.

Prin specificul activității noastre, 
de gospodărire judicioasă a uneia 
dintre cele mai de seamă bogății ale 
patriei noastre, aurul verde, contri
buim la ridicarea calității vieții. 
Vrem pace, pentru noi și pehtru co
piii noștri, care să beneficieze din 
plin de roadele muncii noastre. De 
aceea spunem un NU categoric am
plasării de rachete cu rază medie de 
acțiune in Europa, ca și bombei cu 
neutroni.

În telegrama adresată de COMI
TETUL DE STAT AL PLANIFICĂ
RII se spune : Apelul pentru dezar
mare și pace lansat de Frontul De
mocrației și Unității Socialiste, din 
nobila dumneavoastră inițiativă, con
stituie pentru comuniștii și ceilalți 
lucrători din Comitetul de Stat al 
Planificării un minunat prilej de a vă 
exprima’ din nou sentimentele noas
tre de inaltă prețuire și profundă 
gratitudine față de grija ce o ma
nifestați pentru soluționarea proble
melor complexe ale contemporaneită
ții in concordanță cu interesele vitale 
ale popoarelor, pentru lichidarea fo
carelor de încordare, tensiune și con
flict din viata internațională, pentru 
făurirea unei lumi a prieteniei și co
laborării pașnice.

Cu acest prilej, lucrătorii din Co
mitetul de Stat al Planificării iși ex
primă totala adeziune față de acest 
document de înaltă responsabilitate 
politică si umană. Ne luăm angaja
mentul ca prin munca ce o desfășu
răm să contribuim la transpunerea 
in viată a ideilor cuprinse in apel, 
pentru afirmarea politicii de destin
dere și Înțelegere, de pace si cola
borare între toate popoarele lumii.

în telegrama adoptată la adunarea 
oamenilor muncii din MINISTE
RUL MINELOR se spune : Expri
măm asentimentul deplin al tuturor 
minerilor la Apelul pentru dezar
mare si pace, care se inscrie în is
toria relațiilor internaționale ca un 
document de mare importantă în 
lupta pentru încetarea cursei înar
mărilor și salvgardarea păcii, dezi
derate supreme ale omenirii contem
porane. întruniți în adunare gene
rală. oamenii muncii din Ministerul 
Minelor iși exprimă hotărirea fermă 
de a participa fără șovăire la toate 
acțiunile politice de masă puse in 
slujba apărării celui mai sacru drept 
al omului — dreptul la viată, ca să 
se facă și mai puternic auzită in 
lume voința poporului român de a 
trăi în pace și colaborare. Totodată, 
ne angajăm că vom munci cu și mai 
multă dăruire și pricepere ca să ob
ținem producții din ce în ce mai 
mari de cărbune si minereuri, răs- 
punzind în acest fel marii griji pe 
care partidul și statul nostru, dum
neavoastră personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o purtați prezen
tului și viitorului patriei noastre 
dragi, pentru asigurarea cărora lup
tați cu o admirabilă si nesecată 
energie.

în telegrama lor. lucrătorii RADIO- 
TELEVIZIUNII ROMANE iși expri
mă deplina adeziune la noua si stră
lucita inițiativă de pace a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, sintetizată în 
Apelul Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste.’ Ne angajăm să reali
zăm programe și emisiuni cu o mare 
forță de convingere, să popularizăm 
la un nivel tot mai ridicat, atît în 
țară, cil și peste hotare, contribuțiile 

partidului și statului, ale dumneavoas
tră, stimate tovarășe secretar general, 
la măreața cauză a păcii, indepen
dentei și colaborării între popoare. 
Vom acționa pentru a imprima emi
siunilor de radio și televiziune un și 
mai puternic caracter mobilizator, 
constituindu-se intr-o tribună a opi
niei publice prin care să răsune vi
brant voința de pace și colaborare a 
poporului nostru, glasul său hotărit 
pentru oprirea cursei înarmărilor, a 
amplasării de noi rachete, de noi 
arme ucigătoare pe pămîntul Europei 
și in intreaga lume.

Comuniștii, toți oamenii muncii» 
din ÎNTREPRINDEREA DE ECHI
PAMENTE PERIFERICE BUCU
REȘTI iși exprimă, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, aprobarea 
deplină față de noua și strălucita 
dumneavoastră inițiativă de pace, 
materializată în Apelul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
document ce reflectă o dată mai mult 
profundul umanism al politicii inter
ne și externe a partidului și statului 
nostru. Avem ferma convingere că 
forțele înaintate ale omenirii, po
poarele. vita! interesate in înlătu
rarea pericolului războiului, în opri
rea cursei înarmărilor și instaurarea 
unei păci trainice pe. planeta noastră, 

• „Noua inițiativă de pace dă expresie inaitei 
răspunderi a președintelui României socialiste față 
de viitorul patriei, față de destinele întregii 
umanități"

• „în numele dreptului la viață, să se renunțe 
la amplasarea noilor arme racheto-nucleare in 
Europa, la bomba cu neutroni, să se treacă la 
măsuri efective de dezarmare"

• „Nu vom precupeți nici un efort pentru a 
transpune in viață politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, pentru a ne spori 
contribuția la înflorirea țării, la cauza păcii, 
destinderii și colaborării internaționale"

pot, prin luptă unită, să determine 
desfășurarea evenimentelor vieții in
ternaționale in direcția eliberării 
omenirii de coșmarul unui nou război 
și instaurării unui climat de secu
ritate, colaborare și pace.

în telegrama MINISTERULUI E- 
N'ERGIEI ELECTRICE se spune : în 
numele tuturor oamenilor muncii din 
industria energiei electrice și termice, 
împuterniciți prin adunările și mi
tingurile celor ce muncesc în între
prinderile de centrale și rețele elec
trice, pe șantierele de construcții și 
montai ale obiectivelor energetice, 
ne exprimăm totala adeziune fată de 
Apelul pentru dezarmare si pace al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. Ca oameni ai muncii, 
constructori ai unei vieți noi, parti- 
cipanți la tot ce s-a făurit în tara 
noastră scumpă, cu grijă de părinți 
pentru viața copiilo’r noștri, angajați 
cu hotărîre in asigurarea cu energie 
electrică și termică a vieții economi- 
co-sociale, în creșterea potențialului 
energetic al României și folosirea lui 
rațională, sintem pregătiți să nu pre
cupețim nici un efort pentru ca să 
susținem prin fapte această nouă 
inițiativă de pace a României socia
liste.

Tn telegrama adresată de co
mitetul de partid și consiliul 
oamenilor muncii de la COMBI
NATUL CHIMIC RÎMNICU VÎL- 
CEA se spune : Ne exprimăm și 
cu acest prilej gindurile de adincă 
prețuire și fierbinte recunoștință fată 
de dumneavoastră. mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru întreaga politică internă și ex
ternă a partidului si statului nostru, 
care are drept tel suprem omul, li
bertatea și fericirea lui într-o lume 
a încrederii, colaborării si păcii. Ca 
muncitori ai unei țări care iși clă
dește un viitor nou. sigur si lumi
nos. ca oameni vrem să muncim și 
să trăim in liniște, să ne creștem co
piii in spiritul celor mai înalte cali
tăți umane, să-i ferim de pericole, 
să le oferim o viată liberă, indepen
dentă si demnă. Ne angajăm să 
muncim în asa fel incit să răspun
dem cu cinste marilor exigente care 
ne stau în fată in această etapă, să 
apărăm fără odihnă independenta si 
libertatea patriei, pacea întregii ome
niri.

Oamenii muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA „ACUMULATORUL" 
— BUCUREȘTI, alături de întregul 
popor român, iși exprimă, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
adeziunea deplină față de noua și 

strălucita dumneavoastră inițiativă 
de pace, pătrunsă de un spirit de 
inaltă grijă si răspundere pentru via
ta si liniștea poporului nostru, a tu
turor popoarelor lumii, pentru desti
nele civilizației umane.

In numele aspirațiilor firești ale 
omenirii pentru pace și securitate, 
ne ridicăm cu toții glasul, cerînd cu 
toată hotărirea să se pună capăt 
cursei înarmărilor, să se treacă la 
dezarmare, să se reducă cheltuielile 
militare, să se folosească uriașele 
fonduri ce se irosesc in acest scop 
pentru bunăstarea și progresul tutu
ror națiunilor.

Dînd glas sentimentelor de cea 
mai profundă omenie a poporului 
român, de Îngrijorare profundă față 
de situația extrem de gravă creată 
în lume, îndeosebi în Europa, prin 
acumularea unui uriaș potential mi
litar de distrugere, dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe pre
ședinte Nicolae Ceaușescu, ati expri
mat in modul cel mai strălucit in 
ideile si chemările Apelului moda
litățile de acțiune pe plan național și 
la nivelul întregii planete pentru 
asigurarea dezvoltării suverane, li
bere și independente a tuturor po
poarelor, la adăpost de orice amestec 
și agresiune militară — se arată în 

telegrama CONSILIULUI JUDE
ȚEAN TIMIȘ AL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
SÎRBA. Va asigurăm că oamenii 
muncii de naționalitate sîrbă de pe 
străvechea vatră românească a pla
iurilor timișene vor milita, prin 
fapte de muncă si de cinste. împreu
nă cu poporul român pentru tradu
cerea in viață a politicii interne și 
externe a României socialiste. a 
Partidului Comunist Român, în spi
ritul ideilor Apelului F.D.U.S.

Oamenii muncii din cadrul CON
SILIULUI NAȚIONAL PENTRU E- 
DUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT dau 
glas deplinei lor adeziuni la Apelul 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, document de un înalt uma
nism, in care se exprimă dorința de 
pace a întregului popor român, che
marea către toate națiunile lumii de 
a-și uni eforturile pentru înlătura
rea primejdiei unui nou război, pen
tru realizarea dezarmării.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că acti
viștii din mișcarea sportivă, sporti
vii sint promotori consecvenți ai 
idealurilor de pace și prietenie între 
popoare, contribuind prin sport la 
mai buna cunoaștere și apropiere, la 
pace și prietenie între tinerii din 
toate țările. De aceea susținem cu în
flăcărată dragoste și mindrie patrio
tică recenta și strălucita dumnea
voastră inițiativă de pace.

Oamenii muncii din INSTITUTUL 
DE PROIECTARE PENTRU CON
STRUCȚII TIPIZATE, întruniți in 
adunare generală, și-au manifestat 
adeziunea deplină la noua și strălu
cita dumneavoastră inițiativă con
cretizată în vibrantul Apel pentru 
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

În spiritul chemării lansate de a- 
cest document, ne exprimăm cu ho- 
tărire voința de a ne alătura efortu
rilor consacrate înlăturării primejdii
lor ce amenință viața și munca paș
nică a popoarelor, spunînd un NU 
categoric cursei înarmărilor, un NU 
hotărit războiului.

Oamenii muncii de la I.C.E. NA- 
VLOMAR au luat cunoștință cu deo
sebit interes și emoție de Apelul 
pentru dezarmare și pace al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste, 
avînd ca fundament înalta dumnea
voastră grijă și răspundere pentru 
viata si liniștea poporului român, 
pentru instaurarea unui climat de 
destindere, pace și prietenie între 
toate popoarele lumii.

Acest program de pace al partidu
lui și statului nostru a avut un 
profund ecou în rindurile oamenilor 
muncii din întreprinderea noastră, 
care vă asigură, pe această cale, de 
totala lor adeziune la vibrantul apel 
la rațiune. pentru făurirea unei lumi 
a păcii, a progresului. în oare drep
turile fundamentale ale omului, și in 
brunul rmd dreptul la viață, să se 
manifeste plenar.

în telegrama adresată de Colecti
vul de oameni ai muncii de la ÎN
TREPRINDEREA DE TRICOTAJE 
„MOLDOTEX“-IIUȘI, județul Vaslui, 
după ce se exprimă adeziunea la 
Apelul pentru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste. se arată : Reafirmind cu a- 
cest prilej atașamentul nostru ferm 
și unanim față de politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, fată de noua dumneavoastră ini
țiativă de pace, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vom lupta cu toa
tă hotărirea. alături de toți oamenii 
muncii din tara noastră, de toate po
poarele lumii. pentru apărarea cau
zei păcii.

Vă asigurăm că nobila dumnea
voastră activitate de înflăcărat pa
triot și neobosit militant pentru o 
lume a păcii, strălucitul exemplu de 

dăruire și principialitate comunistă 
pe care ni-1 oferiți in permanență ne 
dau un puternic imbold în activitate, 
ne mobilizează conștiințele pentru a 
munci mai mult și mai bine. Sintem 
hotăriti de a face totul pentru reali
zarea integrală a tuturor indicatorilor 
de plan, pentru pregătirea în cele 
mai bune condiții a producției anului 
1982.

În telegrama adresată de oamenii 
muncii din INSTITUTUL NAȚIO
NAL DE METROLOGIE BUCU
REȘTI se exprimă adeziunea unani
mă la Apelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

Noua și strălucita dumneavoastră 
inițiativă, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. exprimă elocvent 
voința nestrămutată de pace a între
gului nostru popor, ferm hotărit să-și 
apere liniștea, munca pașnică, viața, 
libertatea și independența.

Răspunzînd apelului, ne angajăm 
să nu precupețim nici un efort, in 
munca noastră de zi cu zi. pentru 
creșterea contribuției colectivului 
nostru la înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de cel de-al XH-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce ne revin in actualul cinci
nal. pentru traducerea neabătută in 
viată a politicii interne si externe a 
partidului și statului nostru.

în telegrama adresată de colecti
vul de oameni ai muncii de la 
SCHELA DE EXTRACȚIE A ȚI
ȚEIULUI BAICOI se exprimă totala 
adeziune și aprobare față de conți
nutul Apelului Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. Acest docu
ment politic de o excepțională im
portanță, al cărui inițiator sînteți 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se arată in te
legramă — reflectă profundul uma
nism al politicii interne si externe a 
partidului și statului nostru. Glasu
rile noastre muncitorești, dorința 
noastră fierbinte de pace si liberta
te, unite cu glasurile și voința între
gii noastre națiuni, cu ale tuturor 
popoarelor iubitoare de pace, într-o 
singură voință cer : „Să fie pace pe 
Pămint !“.

Ca răspuns la grija părintească pe 
care dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, o dovediți 
pentru afirmarea si împlinirea înal
telor aspirații de progres si civili
zație, colectivul de oameni ai muncii 
de la Schela de extracție a țițeiului 
se angajează să devină un factor 
activ în lupta pentru. pace, să acțio

neze cu fermitate pentru aplicarea 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru.

în telegrama participanților la mi
tingul de pace de la ÎNTREPRINDE
REA MINIERA VULCAN se spune : 
Cu nemărginită bucurie si mindrie 
patriotică am primit Apelul pentru 
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, stră
lucită inițiativă a dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. care sintetizează 
voința unanimă a întregului nostru 
popor de a lupta împotriva in
tensificării cursei înarmărilor, ampla
sării de noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune pe continentul nos
tru, a producerii bombei cu neutroni.

Minerii, toți oamenii muncii din 
întreprinderea noastră iși insușesc 
și Susțin intru totul ideile și chemă
rile acestui nobii și insufietitor do
cument. Vă asigurăm, 'mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru creș
terea producției de cărbune cocsifi- 
cabil și energetic, conștienți că astfel 
ne aducem contribuția la continua 
înflorire a patriei noastre.

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
la ÎNTREPRINDEREA „AVERSA" — 
BUCUREȘTI, alături de întregul po
por roman, exprimă aprobarea de
plină. totala adeziune fata de noua 
și inestimabila dumneavoastră iniția
tivă de pace, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, inițiativă mate
rializată în vibrantul Apel al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. Exprimînd aspirația fierbinte 
de pace. înțelegere și colaborare a 
poporului nostru. Apelul reliefează 
cu putere, o dată mai mult, profundul 
umanism și inalta dumneavoastră 
răspundere pentru asigurarea condi
țiilor de liniște și securitate vital ne
cesare poporului roman, întregii 
omeniri. Pătrunși de admirație și 
devotament fată de înaltul exemplu 
oferit de dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne an
gajăm să nu precupețim nici un 
efort pentru a realiza în mod exem
plar indicațiile prețioase date cu pri
lejul recentei vizite de lucru in în
treprinderea noastră, sarcinile ce ne 
revin în acest an și in continuare in 
cincinalul 1981—1985, fiind ferm con
vinși că în felul acesta ne aducem 
contribuția la înflorirea Si prosperi
tatea scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România — la În
tărirea păcii și prieteniei între toate 
popoarele lumii.

Într-o simțire cu întreaga noastră 
națiune, femeile din județul Mureș — 
românce, maghiare și germane — iși 
exprimă intreaga lor adeziune la 
Apelul pentru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, rod al politicii dumneavoas
tră înțelepte și clarvăzătoare — se 
soune in telegrama adresai ă de CO
MITETUL JUDEȚEAN AL FEMEI
LOR MUREȘ.

însuflețite de nobilele idealuri cu
prinse in acest insuflețitor document. 
Vă încredințăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că ne 
vom mobiliza toate forțele pentru 
traducerea în viață a politicii externe 
de pace și colaborare a țării noastre, 
că vom acționa cu fermitate împo
triva cursei înarmărilor, spunînd un 
NU hotărit războiului și armelor de 
distrugere in masă.

Noi, comuniștii, întregul colectiv 
de oameni ai muncii din SECȚIA DE 
PROSPECȚIUNI ȘI EXPLORĂRI 
GEOLOGICE „POIANA RUSCA" 
TELIUC, ne exprimăm totala adeziu
ne la noua dumneavoastră inițiativă 
de pace, care exprimă în mod deo
sebit grija ce o purtati pentru 
viata si liniștea popoarelor, pen
tru făurirea unei lumi a priete
niei și colaborării pașnice între toate 
națiunile. Spunem un NU hotărit 
producerii si stocării bombelor nu
cleare. Spunem un NU hotărit in
troducerii in Europa a rachetelor cu 
rază medie de acțiune. Să se pună 
capăt cursei nebunești a înarmărilor.

Vrem ca munca noastră, a geologi
lor, minerilor și sondorilor din mun
ții Poiana Ruscă, dăruită descoperi
rii de noi zăcăminte de substanțe mi
nerale utile, să contribuie la dezvol
tarea tării noastre pe calea progresu
lui și bunăstării materiale, la asigu
rarea unei vieți pașnice Si demne.

Cetățenii comunei Recas din ju
dețul Timiș — români. germani, 
maghiari, sîrbi și de alte naționali
tăți — au primit cu profundă satis
facție și deplină aprobarevibrantul 
Apel pentru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste, se arată în telegrama adre
sată de participantii la adunarea 
populară din COMUNA RECAȘ. 
Dăm o înaltă apreciere eforturilor 
neobosite, preocupării dumneavoas
tră statornice, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru preîntimpinarea 
unei noi conflagrații mondiale.

Ne angajăm să milităm cu și mai 
multă 
tionar 
bilă a 
ririlor 
lea al .
forțele pentru înflorirea continuă a 
scumpei noastre patrii, să facem tot 
ce depinde de noi pentru ca destinul 
lumii să însemne pace, o pace în care 
România să poată înainta liber, in 
deplină siguranță spre societatea co
munistă.

consecventă în spirit revolu- 
pentru îndeplinirea ireprosa- 

sarcinilor ce ne revin, a hotâ- 
adoptate de Congresul al XII- 
partidului. să muncim cu toate

Reprezentanții celor peste 11 000 de 
oameni ai muncii din citadela munci
torească a constructorilor de mașini 
„UNIO" SATU MARE, întruniți în- 
tr-un insuflețitor miting, iși ma
nifestă înflăcărată adeziune la 
Apelul pentru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. Noi vedem în acest impor

tant document o nouă și elocventă 
expresie a spiritului de înaltă grijă 
și responsabilitate ce animă România 
socialistă, pe dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru viitorul fericit al 
patriei noastre, pentru viata si liniș
tea popoarelor, nentru destinele civi
lizației umane. Exprimând încă o dată 
mulțumirile noastre pentru prețioase
le indicații si recomandări date cu 
prileiul recentei vizite de lucru în în
treprinderea noastră, care ne stimu
lează să muncim cu si mai multă exi
gentă și abnegație pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din istoricile hotărîri ale celui de-al 
XII-lea Congres al partidului. Folo
sim și acest minunat prilej pentru a 
exprima, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, profundul 
nostru atașament față de această 
nouă inițiativă de pace a României 
socialiste, hotărirea fermă a întregu
lui nostru colectiv muncitoresc de a 
nu precupeți nici un efort și să facem 
tot ce depinde de noi pentru ca des
tinul lumii să însemne pace, o pace 
in care România să poată înainta, li
beră și demna pe drumul edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate și al comunismului.

în telegrama adresată de colectivul 
de oameni ai muncii din ÎNTRE
PRINDEREA MECANICĂ DE UTI
LAJ CHIMIC BUCUREȘTI se ex
primă totala adeziune la propunerile 
și ideile cuprinse in Apelul pentru 
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. Ape
lul pentru dezarmare și pace — se 
arată in telegramă — oglindește, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
înalta dumneavoastră grijă pentru 
destinele poporului nostru și ale în
tregii omeniri, constituindu-se in
tr-un adevărat program de pace al 
partidului și statului nostru.

Oamenii muncii din întreprinderea 
noastră iși unesc glasul cu al întregii 
națiuni și iși manifestă solidaritatea 
deplină cu celelalte națiuni in lupta 
pentru înlăturarea primeidiei care 
amenință viața si munca lor pașnica, 
exprimînd un NU hotărit producerii 
și amplasării de noi arme distrugă
toare pe teritoriul Europei. Sintem 
ferm hotăriti să. ție spunem răspicat 
cuvintul, pentru ca nimeni si nicio
dată să nti dutfeze să' mai pună in 
cumpănă libertatea, pacea si fericirea 
popoarelor, pentru ca cerul senin al 
prezentului și viitorului să nu mai 
fie umbrit de rachete si arme de 
orice fel. Ne angajăm să intensifi
căm eforturile pentru a ne realiza in 
mod exemplar sârcinjle de olan, așa 
incit prin munca noastră să contri
buim la creșterea avuției naționale, 
la ridicarea necontenită a prestigiu
lui României socialiste.

Noua și st’-ălucita inițiativă ds 
pace a României socialiste, a dum
neavoastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — se 
spune in telegrama adresată de oa
menii muncii din ÎNTREPRINDE
REA DE COMERȚ EXTERIOR IN
DUSTRIALEXPORTIMPORT — ex
primă voința nestrămutată a poporu
lui nostru de a lupta, alături de toa
te popoarele lumii, pentru a fi opri
tă cursa înarmărilor. pentru a se 
trece neîntîrziat la dezarmare și la 
oprirea amplasării de rachete nucle
are în Europa, pentru a fi păstrat 
și apărat un drept inalienabil al o- 
mului, dreptul la viață, la pace, la 
existență liberă și demnă.

întruniți în adunarea oamenilor 
muncii, ne exprimăm in unanimitate 
adeziunea totală la această chemare 
adresată întregii omeniri și ne anga
jăm să facem totul pentru indepli- 
nirea sarcinilor de export ce ne revin.

Colectivul de oameni ai mun
cii de la FABRICA „SOMEȘUL" 
— GHERLA iși exprimă totala a- 
deziune și aprobarea deplină față 
de Apelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Această nouă 
și umanitară inițiativă găsește uri 
profund ecou in inimile noastre 
și constituie un imbold in lupta ho- 
tărîtă a întregului popor pentru a 
determina, împreună cu celelalte po
poare, oprirea cursei înarmărilor, 
promovarea unei politici îndrepta
te spre eliberarea omenirii de coș
marul unui nou război mondial, pen
tru asigurarea Păcii, securității Și 
colaborării între toate popoarele 
lumii.

De aceea, și noi, oamenii muncii 
din această unitate, ne unim cugetul 
și glasurile noastre cu acelea ale tu
turor oamenilor muncii din țara 
noastră si ne afirmăm solidaritatea 
deplină eu celelalte națiuni in efor
turile pentru înlăturarea primejdiilor 
care amenință viața și munca pașni
că a popoarelor lumii și spunem irrt- 
preună cu acestea un NU hotărit 
războiului.

Țăranii cooperatori de la COOPE
RATIVA AGRICOLA DE PRODUC
ȚIE MANEȘTI, JUDEȚUL PRA
HOVA, iși exprimă deplina aprobare 
față de Apelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, apel pătruns de 
cele mai puternice sentimente uma
niste. strălucit document elaborat 
sub directa dumneavoastră îndru
mare. in care este oglindită voința 
întregului nostru popor de a se ac
ționa pentru întărirea și apărarea 
păcii. Toți oamenii muncii de pe 
ogoarele comunei, alături de întregul 
popor, de toate popoarele lumii, ne 
pronunțăm cu hotârire împotriva 
continuării cursei înarmărilor, a 
înarmărilor nucleare, a amplasării de 
noi rachete și a bombei cu neutroni 
in Europa. Toate sumele cheltuite 
pentru înarmare să fie folosite pen
tru viața oamenilor, pentru pace 1 
Trăiască pacea în lumea intreaga



SClNTEIA — vineri 13 noiembrie 1981PAGINA 4

PRIN DEPĂȘIREA PLANULUI LA PRODUCȚIA 

FIZICĂ Șl PRODUCȚIA NETĂ

Siaerurgistii raitei 
isi respectă angajamentele 
muncitorești în întrecere

GOSPODĂRIREA RAȚIONALĂ
A ENERGIEI ELECTRICE -

o imperioasă necesitate economică, 
o îndatorire civică a fiecărui 

om al muncii I

Profiluri de eroi 
contemporani

Virsta de foc a Reșitei — 210 ani 
de siderurgie — este primul lucru pe 
care-1 afli de cum sosești in orașul 
de pe malul Birzavei. Și, ciudat, mai 
afli că, așa cum oamenii au un ar
bore genealogic, așa cum așezările au 
o istorie, așa cum numele au rădăcini 
cu rezonante vechi, și otelul iși are 
istoria lui. arborele lui genealogic, 
viata lui — perpetuă metamorfoză. 
Așa aveam să aflăm că. de fapt, ca
litatea reprezintă imperativul numă
rul unu pentru industria reșiteană, 
pentru viata însăși a acestei citadele 
muncitorești. „Să facem din cetatea 
de foc a Reșitei o cetate a calității" 
— este îndemnul secretarului general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, indemn izvorit din cea 
mai înaltă apreciere de care se 
bucură oamenii acestor locuri, cu 
realizările si ambițiile lor ce tin. in 
mod sigur, de vocație si de tradiție.

Cum se poate transforma o cetate 
de foc biseculară intr-o cetate a ca
lității ?

Încercăm să răspundem cu ajutorul 
oțelarilor de la combinatul siderur
gic. adică tocmai cu ajutorul celor 
care, la inceputul acestui an. chemau 
la întrecere pe toti oamenii muncii 
din industria metalurgică, angaiin- 
du-se ei înșiși să dea tării mari can
tități de oțel peste plan, să contribuie 
efectiv la ridicarea calității, să folo
sească cu eficiență sporită fiecare 
utilaj, fiecare secundă, materia pri
mă. să economisească strict energia 
electrică si combustibilul.

Ce spun cifrele, acum, cînd ora bi
lanțului se apropie î

Angajamentul era ca Reșița să dea. 
pină la sfîrșitul anului. 10 000 tone 
de otel aliat peste plan. Rezultatele, 
după zece luni, sint mult superioare: 
33 661 de tone. Depășiri foarte mari 
s-au înregistrat, practic, la toate sor
timentele : 130 tone la mașini și uti
laj siderurgic, 950 tone — laminate 
finite, 18 340 tone — cocs metalurgic, 
29 555 tone fontă, mari cantități de 
calcar și cărămizi refractare.

Sint rezultate care explică depăși
rile de aproape 30 milioane lei la 
planul producției-marfă și de aproa
pe 25 milioane lei la producția 
netă. Am insistat asupra acestor date 
fiindcă ele reflectă nu numai canti
tatea, ci mai ales calitatea și eficien
ța muncii. Ele ilustrează ambițioasa 
ofensivă a metalurgiștilor reșițeni 
pentru realizarea unei calități noi. 
superioare, in întreaga activitate eco
nomică. încă din acest prim an al 
cimținalului.

Cunoscind toate aceste lucruri și 
convinși de avantajele progresului 
tehnic, ale dotărilor ultramoderne cu 
care alte combinate siderurgice din 
țară se pot lăuda, am avut surpriza 
să constatăm că bătrînele cuptoare 
Siemens-Martin de la Reșița le 
concurează cu succes pe cele mai noi 
tipuri de cuptoare, poate și pentru că 
oamenii de aici, de la Reșița. sint le
gați de ele și de otel așa cum sint 
legați de cetatea lor de for. Știam 
mai de mult că oțelarilor nu le place 
să-i lauzi și nu se laudă niciodată. 
Modestia lor nu înseamnă inșă că nu 
sint comunicativi. Dacă simt qă intre 
ei și tine oțelul fluid a aprins acea 
punte neasemuit de frumoasă care 
apropie și predispune la confesiuni, 
afli de la ei o mulțime de lucruri.

Așa am aflat, la otelărie. de la 
maistrul principal Andrei Kis. care 
lucrează aici de mai bine de 30 de 
ani, și de la Gheorghe Turbureanu, 
cel mai tinăr Erou al Muncii Socia
liste din întreprindere, ..istoria" ela
borării. in premieră pe tară (dacă nu 
cumva este vorba de o premieră 
mondială), in acest an. a oțelului de 
rulment in cuptor Siemens Martin. 
Tot anul acesta au fost asimilate 
8 noi mărci de oțel cu caracteristici 
superioare și. cu tot riscul începutu
lui și cu toată răspunderea, s-a tre
cut. fără nici un fel de probleme, la 
asimilarea și elaborarea otelurilor

aliate in cuptoare de mare capaci
tate. Am mai reținut, odată cu cifra, 
de 70 de milioane lei. care exprimă 
economiile la cheltuielile de produc
ție numai in cadrul otelăriei, afirma
ția șefului acestei secții, inginerul 
Antonică Di.jmărescu :

— Avem în acest an. in ciuda unor 
greutăți cu care ne-am confruntat, 
rezultate care n-au mai existat in 
istoria otelăriei și, poate, a otelului. 
Asta nu înseamnă că sîntem pe de
plin mulțumiți, că nu se poate mai 
bine !

Intr-adevăr, există în mentalitatea 
bănățeanului convingerea că, acolo 
unde este bine, este semn că poate 
fi mult mai bine. Este si părerea lui 
Petru Sfercocea, un alt Erou al Mun-

® Suplimentar, produse me
talurgice necesare economiei 
naționale

® Acțiuni susținute pentru 
înnoirea producției și reducerea 
cheltuielilor materiale

cii Socialiste — de data aceasta cel 
mai bătrîn erou din siderurgia reși- 
țeană. și a lui Emeric Gonda, de 
16 ani laminorist în acest combinat. 
Posibilități de mai bine au identificat 
interlocutorii. noștri pe linia aprovi
zionării tehnico-materiale. a reduce
rii consumului de combustibil și 
energie sau in corelarea, pe fluxul 
producției, a activității din oțelărie, 
de la laminorul degrosisor si din 
secția de laminare, ca si în asigura
rea unor cantități de semifabricate 
optime pe garniturile de laminare și 
in gospodărirea materiilor prime.

în toate secțiile, in toate atelierele, 
am întilnit, ca o notă comună, oa
meni hotărîți să contribuie efectiv la 
bunul mers al întregului combinat, 
nu numai prin faptul că se achită 
exemplar dă sarcinile ce le revin la 
locul lor de muncă, dar și prin nu
meroase inițiative Vizind fie ridicarea 
pregătirii profesionale, fie mai buna 
organizare a producției si a muncii. 
Ne-a reținut atenția, de pildă, obi
ceiul ca muncitorii mai vechi — si 
peste jumătate dintre muncitori au 
un stagiu de 15—20 de ani în între
prindere — să supravegheze si să 
dea. ori de cîte ori este nevoie, o 
mină de ajutor muncitorilor mai ti
neri. Și prin ..tineri" ei înțeleg nu 
neapărat numai noii angajați, ci 
chiar pe aceia cu 4—5 ani de activi
tate în combinat, dar care nu au de
prins pe deplin meseria.

— De Ia noi au plecat în toate com

binatele metalurgice din țară munci
tori formați in acest fel. Sint acum, 
acolo, șefi de echipă, maiștri, ingi
neri. tehnicieni. Este o mîndrie pen
tru Reșița faptul că despre siderur- 
giștii ei se vorbește pretutindeni cu 
respect — ne spunea „ghidul" nostru 
in întreprindere, tovarășul Ion Vă
duva, președintele comitetului sin
dical.

Un scurt popas la cocserie ne-a 
dezvăluit și acel aspect al patriotis
mului despre care oamenii vorbesc 
mai puțin, dar îl probează prin fap
tele lor ; in momentul in care, anul 
acesta, întreaga economie națională 
a resimțit o acută lipsă de cocs, ei, 
reșițenii. și-au propus să asigure, cu 
orice preț, cantitatea de cocs nece
sară pentru ca furnalele să poată lu
cra la întreaga capacitate. Și s-au 
ținut de cuvint ! Ei au depășit sub
stanțial planul la producția de cocs, 
ceea ce a permis ca activitatea intre- 
gului combinat să se desfășoare din 
plin, ritmic, fără dificultăți. Practic, 
in depășirile înregistrate de toate ce
lelalte secții se regăsește efortul coc- 
sarilor.

Și cîte alte lucruri interesante nu 
se pot afla de la siderurgiști ! Des
pre unii, despre faptele lor. am putea 
scrie alte pagini intregi de reportaj. 
Se numesc Ion Ninărceag, loan Po- 
tra. Valentin Calcatige — acesta din 
urmă clasindu-se pină acum pe locul 
I intre fruntașii întrecerii socialiste 
din combinat. Dar să reținem afir
mația secretarului comitetului de 
partid, tovarășul Petre Elena :

— Noi, siderurgiștli. sințem mai in 
largul nostru in prezenta oțelului, noi 
cu el avem mai mult de „discutat". 
Fiindcă acest oțel este munca noas
tră si. dacă el este mai mult și mai 
bun. se cheamă că noi ne-am res- . 
pectat angajamentul asumat in între
cerea socialistă. Și nu avem, altă do
rință decît să dăm mereu mai mult 
și mereu mai bun oțel.

„Mereu mai mult si merfeu mai bun 
oțel" — aceasta este deviza de mun
că a metalurgiștilor reșițeni. Și in 
așteptarea bilanțului acestui an, ei au 
nu numai sentimentul datoriei îm
plinite. ci și sentimentul că, așa cum 
chemarea la întrecere pe oare au 
adresat-o tuturor unităților de profil 
la începutul anului i-a obligat si i-a 
stimulat, rezultatele obținute pină in 
prezent îi obligă.in continuare. Este, 
poate, unul din motivele pentru care 
aii hot^rit. într-o recentă adunare 
generală a oamenilor muncii consa
crată dezbaterii și fundamentării pla- • 
nului pe 1982. să-și asume sarcini 
sporite atit in ce privește cantitatea, 
cit și calitatea producției.

Anica FLORESCU 
Nicolae CĂTANA

Luna octombrie, lună in care după 
inceputul toamnei astronomice și re
venirea la ora Europei răsăritene (pe 
data de 27 septembrie) s-au schim
bat in bună pa..? parametrii natu
rali în care iși desfășoară activita
tea unitățile economice și popu
lația, pune în evidență date semni
ficative cu privire la evoluția con
sumului de energie electrică. Sub
liniem acest lucru deoarece din da
tele puse la dispoziție de Centrala 
industrială de rețele electrice re
zultă că, într-o serie de județe, 
consumarea unor cantități de ener
gie electrică mai mari decît cele 
prevăzute nu a fost determinată, 
după cum poate ne-am fi așteptat 
și după cum știam din situația ani
lor anteriori, numai de neîncodra- 
rea in repartiții a unor unități e- 
conomice. De data aceasta, în luna 
octombrie, depășirea repartițiilor a 
fost generată în multe cazuri de 
consumul de energie electrică pen
tru iluminat și utilizări casnice. Înain
te însă de orice comentariu să 
vedem ce arată datele statistice.

DEPĂȘIT

In județele :
O HUNEDOARA — cu peste 8.2 

milioane kWh. Cel mai mare con
sum suplimentar s-a înregistrat la 
Combinatul siderurgic din Hune
doara și întreprinderea mecanică 
din Orăștie.

O TIMIȘ — cu 4,1 milioane kWh, 
depășire generată de consumul 
suplimentar la întreprinderea jude
țeană de legume și fructe, precum 
și de cel pentru iluminat și utili
zări casnice.

® SIBIU — cu circa 2,4 milioane 
kWh. Repartițiile au fost depășite 
la întreprinderea de șuruburi din 
Mediaș, întreprinderea de indus
trializare a laptelui Sibiu și la ilu
minat si utilizări casnice.

O VRANCEA — cu peste 2,2 mi
lioane kWh, depășire provenită de 
la iluminat și utilizări casnice.

® BIHOR — cu 2 milioane kWh.
LA LIMITĂ

in județele :
BRAȘOV, ALBA, OLT, SATU 

MARE, MARAMUREȘ.
De menționat că. în toate cele 

cinci județe, marea majoritate a 
unităților economice — 52 in județul 
Brașov, 41 în județul Satu Mare, 32 
in județul Alba — s-au încadrat în 
repartițiile date și au realizat chiar 
economii. Dacă o serie de consuma
tori „energofagi", cum sînt între
prinderea metalurgică din Aiud, 
I.P.I.L.F. Caracal și întreprinderea 
de furaje și nutrețuri combinate din 
aceeași localitate, sau Combinatul 
de, prelucrare a lemnului din Si- 
ghetu Marmației, nu ar fi depășit 
repartițiile, județele de mai sus ar 
fi reușit să obțină^ economii.
ECONOMII

Noua filatura din Beclean, județul Bistrița-Năsăud
Foto : Agerpres

în rindul celor mai economi con
sumatori se situează cei din jude
țele BACAU, BOTOȘANI, HAR

GHITA și din SECTORUL A- 
GRICOL ILFOV.

De remarcat că in cele trei ju
dețe și in Sectorul agricol Ilfov, 
in nici o unitate economică și nici 
la capitolul iluminat și utilizări 
casnice nu s-au depășit repartițiile 
de energie electrică. Altfel spus, 
toți consumatorii au înțeles necesi
tatea economică imperioasă a gos
podăririi cu inalt spirit de răspun
dere a energiei electrice și au luat 
măsuri pentru reducerea consumu
lui la strictul necesar. O situație 
contrastantă există in municipiul 
București, unde, deși pe ansamblu 
s-au economisit peste un milion 
kWh, se înregistrează cel mai mare 
număr de unități care au depășit 
cantitatea de energie electrică re
partizată. Unii cu economia, alții cu 
energofagia.

★
Așa cum rezultă din datele furni

zate de Centrala industrială de re
lele electrice, este îmbucurător 
faptul că, in luna octombrie, prin
cipalele mari unități economice s-au 
încadrat în repartițiile date, reali- 
zindu-se — în ansamblu — și o e- 
conomie de peste 150 milioane kWh. 
Numai că această economie putea 
fi și mai mare dacă toți consuma
torii se incadrau in repartițiile pla
nificate. Fapt este că 89 de consu
matori au depășit repartițiile cu 89 
milioane kWh, diminuind astfel e- 
conomia de energie electrică reali
zată de alte peste 2 000 de unități 
economice. Este o situație inadmi
sibilă, care impune din partea con
ducerilor și oamenilor muncii din 
aceste unități să pună capăt oricărei 
risipe de energie electrică, pentru 
a se încadra strict in repartițiile 
planificate.

Organizațiile de partid, conduce
rile întreprinderilor, centralelor și 
ministerelor economice, toți cetă
țenii tării, la locurile de muncă 
sau in propriile gospodării, au da
toria patriotică de mare răspun
dere și importanță de a acționa 
ferțn, zi de zi. pentru economisirea 
riguroasă a energiei electrice. A- 
ceasta este in interesul general al 
economiei naționale, al nostru, al 
tuturor.

Peste tot. in fiecare întreprindere, 
în consumul public, ca și in fiecare 
gospodărie pot și trebuie să se 
realizeze importante economii de e- 
nergie electrică. în industrie, prin 
modernizarea tehnologiilor, prin re- 
pioiectarea produselor energointen- 
sive, prin limitarea mersului in gol 
al mașinilor si utilaielor. prin opti
mizarea folosirii cuptoarelor și a 
instalațiilor din sectoarele calde, 
prin sectorizarea Iluminatului la fie
care Ioc de muncă, printr-o serie 
de alte măsuri tehnice și organiza
torice se pot realiza mari economii 
de energie și combustibil. în con
sumul casnic. în gospodăria fiecă
ruia dintre noi, printr-o simplă a- 
păsare de buton putem stinge becul 
sau becurile de care nu avem ne
voie să lumineze. Vremea s-a răcit 
și dacă nu mai avem nevoie de 
frigider îl putem scoate din priză. 
A economisi energia electrică nu în
seamnă a renunța la confortul 
nostru, la iluminatul de care avem 
nevoie, ci a nu fi risipitori.

Dintre numeroasele 
filme realizate in ulti
ma vreme de către ci
nematografia tării ve
cine si prietene. „Săp- 
tămina filmului sovie
tic" a inclus sase pe
licule. Creațiile alese 
sint reprezentative 
pentru permanenta si 
vitalitatea artistică a 
subiectelor inspirate 
din istoria nu urca în
depărtată. din glorioa
sele tradiții de luptă 
(„Un glonte rătăcit" 
evocind. ne fundalul 
războiului civil, chinul 
revoluționarului gru
zin Vasili Sidorovici 
Kikvidze). selecția i- 
lustrind. de asemenea, 
si varietatea speciilor 
cultivate („Caseta Mă
riei de Medicis" fiind 
un film polițist, iar 
...iotul ideal" — o e- 
cranizare dună cunos
cuta piesă a lui Oscar 
Wilde).

Ne vom opri cu deo
sebire asupra celor 
trei filme de actuali
tate ce au putut fi 
urmărite cu acest pri
lej — filme inspirate 
din viata unor oameni 
obisnuiti. Surprinși in 
afara sferei vieții lor 
profesionale. Filmul 
„Acum 20 de ani" este 
o pledoarie pentru ma
ternitate — eroina fi
ind o fostă premiantă 
a clasei, care, la intil- 
nirea de „după 20 de 
ani" (in timp ce co
legii raportează infăn- 
tuiri. licențe, candida
turi). se recomandă 
„doar" cu o „singură", 
„modestă" calitate : a- 
ceea de mamă, aceea a 
unei femei care si-a 
dăruit întreaga viată 
creșterii celor zece co
pii. „Nici măcar n-a(i 
visat" este o altă 
„scoală a părinților", 
pledind pentru înțele
gerea si sensibilitatea 
ce trebuie manifestate 
de aceștia fată de sen
timentele încercate de 
copii in cea mai fra
gedă adolescentă. Cre
ația cea mai nuanța
tă si bogată sub raport 
uman si artistic, „ln- 
tilniri tirzii", aduce in 
fata noastră dramele 
unor adulti confrun
tați tardiv cu mari 
pasiuni (eroii fiind : 
un inginer simplu, 
dintr-o bucată, bun. 
blind, om cu familie 
si cu un fiu de virsta 
stagiului militar, si o 
femeie care „si-a fă
cut lotul" prin munca 
ei. prin voința ei — 
profesia, candidatura, 
casă — dar care a ră
mas singură, ba mai 
mult s-a condamnat la 
singurătate).

Cele trei filme — în 
care descoperim talen
tul cineaștilor sovie
tici de a nara cu sim
plitate si naturalețe.

de a vorbi sugestiv 
prin intermediul deta
liului expresiv, dar 
mai ales vocația lor 
de a contura portrete 
tulburătoare — sint cu 
mult mai unitare te
matic decit s-ar crede 
la prima vedere. Cău- 
tind în chip original 
in tinăr (fiu sau fiică) 
adevărul cel mai lim
pede si neoervertit 
despre adult, chemind 
consecvent la posibila

„Sâptămîna 
filmului 
sovietic"

identificare, la perma
nenta confruntare si 
la dialog intre gene
rații (ca mentalitate si 
trăire), toate aceste 
filme urmăfesc să 
mențină in ' obiectiv 
viata sufletească a o- 
mului contemporan. 
Ele isi propun mai 
presus de orice să ex
ploreze sufletul omu
lui contemporan, cer
titudinile si neliniștile 
sale. împlinirile si ne- 
implinirile. suferințele 
si aspirațiile sale. 
Pentru a face portre
tul mamei eroine ci
neaștii refac diverse 
momente semnificati
ve ale marilor bucurii, 
dar si ale suferințelor, 
renunțărilor, tensiuni
lor pe care le produce 
o atare responsabili
tate. aoărind frumu
sețea iubirii adoles
centine. ..Nici măcar 
n-ati visat", arătind că 
primele bătăi ale ini
mii pot angaja defini
tiv existenta sau. ori
cum. greva întreaga 
viată, sugerează ce e- 
fect mutilant pot avea 
sentimentele inhibate, 
contrariate. Relatînd 
fără ipocrizie poves
tea inginerului care-și 
Părăsește familia pen
tru a rămine o vre
me. împreună cu fe-

meia pentru cave a 
făcut o adevărată fi
xație. ..întilniri tirzii" 
supune cu finețe me
ditației si libertatea 
opțiunii individuale, 
dreptul de a da curs 
unui asemenea senti
ment. dar si capacita
tea de a-1 trăi, a-1 mai 
trăi cu adevărat si pe 
deplin, atita vreme 
cit catargul existen
tei a fost, ani de zile, 
realizarea strict profe
sională. iar practica 
singurătății si egois
mului mult mai inten
să decit cea a altruis
mului.

Nu este vorija 1 doar 
de simple ‘oglindiri. 
Cineaștii sovietici fac 
o artă de subtil mili
tantism. invitind la 
trăire autentică, nuan
țată. la o viată sensi
bilă. bogată, preve
nind asupra formelor 
de înăcrire. înrăire, o- 
sificare. asupra acelor 
atitudini care fac di
ficile sau imposibile 
dialogul intre genera
ții si chiar comunica
rea si armonia unor 
oameni ce au început 
prin a arde in flacăra 
unei iubiri imnărtă- 
site.

Toti realizatorii ce 
concură la realizarea 
unui film isi dau mina 
in această atit de tul
burătoare măiestrie 
de a surprinde ne pe
liculă căutarea si zba
terea umană, profilul 
autentic, nu o dată 
dramatic al omului 
contemporan. O con
tribuție de prim rang 
o au insă, categoric, 
interpretii. Iar actori 
ca Elena Solovei. Iri
na Miroșnișenko. Lidia 
Șukșina. Larisa Ma- 
levannia. Ecaterina 
Vasilevna, Clara Luci- 
ko, Jana Prohorenko, 
Natalia Gundariova. 
Victor Proskurin. Iuri 
Platonov, au fost ur
măriți cu deosebită 
plăcere si bucurie de 
spectatorii români.
Natalia STANCU

UN kWh DE ENERGIE ELECTRICĂ ESTE CONSUMAT DE :
© un bec de 100 w care arde timp de 10 ore sau
O un strung care funcționează 10 minute sau
® un război de țesut care funcționează 20 de minute.

CU UN SINGUR KILOWATT-ORÂ SE POT PRODUCE :
© 1,3 kg alumină sau
© 1,5 kg oțel in cuptoare electrice sau
@ 7 kg îngrășăminte complexe sau
© 6 kg paste făinoase sau
® 1,5 mp țesături finite din lină.
Deci, fiecare kV/h trebuie economisit și nicidecum risipit, 

pentru că risipa de energie electrică este echivalentă cu 
pierderea unor importante bunuri materiale. Să reținem :

CEA MAI BUNĂ SURSĂ DE ENERGIE ESTE ECO
NOMISIREA.

Ion TEODOR

<Ion Dodu BALAN:

„Arbori pentru veșnicii"

BBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
AUTOCONDUCEREA, AUTOAPROVIZIONAREA — IN EXPERIENȚE, INIȚIATIVE, MĂSURI GOSPODĂREȘTI

în plin centrul municipiului Cluj- 
Napoca’ s-au deschis, cu 15 ani in 
urmă, două unități de alimentație 
publică; incă de ia bun început, ele au 
suscitat un viu interes, datorită sim
plității și ingeniozității profilului lor. 
Vecine, cele două minilocaluri aveau 
bucătărie unică (din considerente de 
eficientă, se Înțelege), dar specific a- 
■parte : una era profilată pe mincă- 
ruri din legume păstâioase. cealaltă 
— pe produse din varză. Succesul lor 
„la public" a determinat crearea al
tor unități strict profilate : pe pre- 

,parate din pește. din ciuperci, pe 
produse de patiserie, o pizze'rie etc., 
mai multe „ochiuri" pentru desface
rea langoșelor. a plăcintelor cu varză, 
cu dulceață, cu ciuperci.

Raidul întreprins in aceste zile 
ne-a convins că alimentația publică 
clujeană nu-si infirmă tradițiile, ti- 
nind pasul cu cerințele actuale, ale 
diversificării preparatelor de bucătă
rie, potrivit cerințelor unei alimen
tații rationale, științifice. Drept do
vadă stau consolidarea unităților spe
cializate amintite, îmbogățirea sorti
mentelor in celelalte unităti — care 
se prezintă numai în acest an cu 
peste 120 produse noi — la baza di
versificării stind concluziile tra,se in 
urma a peste 200 de expoziții cu vin- 
zare organizate de la inceputul anu
lui. Nu e vorba de diversificări de 
dragul diversificării, nici de o prime
nire a meniurilor din considerente 
strict comerciale. S-a urmărit si se 
urmărește exemplul pe care unitățile 
de alimentație publică pot si trebuie 
să-l dea pentru promovarea unei ali
mentații rationale. Astfel, consumul 
de carne a scăzut la limite mai ratio
nale. preponderente fiind preparatele 
pe bază de pește, ouă. orez, paste 
făinoase, legume și fructe, ceea ce 
răspunde efectiv cerințelor, sugestii
lor formulate de consumatori. Tinind 
seama de această tendință. I.A.P. — 
Cluj-Napoca s-a aprovizionat in 
toamna aceasta cu o cantitate dublă 
de cartofi, cu de cîteva ori mai mul
tă fasole, cu mai bine de dublul can

tității de rădăcinoase si cu 30 la sută 
mai multe compoturi decît în 1980.

Dar să derulăm însemnările făcute 
în cîteva unităti.

...Ora 10. Se deschid cele două uni
tăti profilate pe mincăruri din păs- 
tăioase și varză. Toate mesele se o- 
cupă repede. Ospătarii oferă listele 
cu meniuri, iar clienții aleg. Ce cre
deți? Ciorbă de fasole, lucicoș din 
varză, iahnie cu ciolan, fasole bătută, 
varză a la Cluj, iar in completare, 
tăitei cu varză, clătite cu gem, răco-

cesită mai multă muncă, sint mai 
ieftine, dar acestea nu sint motive 
ca produsele să lipsească din nomen
clatorul alimentației publice.

Facem cunoștință cu o altă unitate 
— „Ursus" — cea mai mare bucătă
rie a municipiului. Cu o linie mare 
de autoservire, o sală spațioasă pen
tru servire la masă, un restaurant șl 
o berărie, se asigură mincăruri pen
tru circa 4 000 de persoane pe zi. 
Preparatele de bucătărie dețin o 
pondere de peste 60 la sută din va-

clamă care și obligă, iar colectivul 
unității se străduiește să nu și-o 
dezmintă. Se bucură aici de mare 
popularitate „rulada â la Opera", 
realizată de colectivul de bucătari 
aproape în totalitate din legume.

Vizităm cea de-a doua mare „bu
cătărie a Clujului", unitatea cu auto
servire „Simplon", din fata gării, la 
primele ore ale zilei. Sint orele cind 
unitatea începe să fie puternic soli
citată. Coborind din tren, inainte de 
a merge la treburi, mulți călători

Cartea de vizită a bunelor unități de alimentație publică
Din experiența întreprinderii comerciale de profil din Cluj-Napoca

ritoare (aici nu se desfac băuturi al
coolice). Nu se eliberează bine un 
scaun, o masă, că sînt ocupate de în
dată.' Responsabilul unității. Ștefan 
Moni. ne spune că. fată de anul în
ființării, volumul vînzărilor. la ace
lași număr de mese, s-a dublat. Bu
cătăria asigură, in plus, si peste 250 
de meniuri pentru abonați, din care 
mai bine de 160 sint servite la domi
ciliu, iar restul sint ridicate cu su- 
fertașele de cetățeni.

— Cine. întocmește meniurile ? — 
o întrebăm pe bucătăreasa-șefă. 
Borz Claia.

— Clienții — sună răspunsul. După 
închidere, la orele 17. ne adunăm cu 
toții — ospătari, bucătăreasă, sef de 
unitate — și pregătim lista pentru a 
doua zi. De obicei avem trei feluri 
de supe de păstăioase, tot atîtea de 
varză, cite 10—12 mincăruri, la 
urmă deserturi, dintre care nu lip
sește obișnuita budincă denumită 
„Vargabâles" mult solicitată. E ade
vărat că mincărurile fără carne ne-

loarea vinzărilor. Mal ales pe linia 
de autoservire se găsesc in perma
nență zeci de sortimente de mincâ- 
ruri, asortate din belșug cu legume, 
cartofi, orez, paste făinoase. Care 
este contribuția bucătarului la aceas
tă mare varietate de mincăruri ? 
„Nu e nevoie de cine știe ce măies
trie ca să așezi o fleică pe grătar 
sau în tigaie, ne spune bucătarul-șef. 
Vasile Răstășan. Satisfacția profe
sională ți-o dă insă ceea ce însoțește 
friptura, cu alte cuvinte garnitura. 
De pildă, la noi specialitatea casei 
sint legumele gratinate. rumenite in 
cuptor, care au un gust deosebit. 
Vindem și cîte 300 de porții pe zi".

Aceeași receptivitate fată de nou 
întîlnim și la restaurantul „Opera", 
care s-a impus prin aspectul îngrijit, 
servirea bună și varietatea mincă- 
rurilor. Orice local din lume s-ar 
mindri cu „reclama vie" de a avea 
printre clienții stabili ai meniurilor 
sale și mulți artiști ai instituțiilor 
culturale din preajmă. Dar e o re

fac aici un popas ca să mănince. 
Sortimentul la linia cu autoservire 
este variat : de la ceai la macaroane 
cu dulceață, de la clătite cu gem la 
ciorbe și supe — toate calde.

N-am putea spune insă că alimen
tația publică clujeană arată peste tot 
astfel. Sint și unități care parcă nu 
fac parte din aceeași întreprindere, 
in special acelea din cartierele noi. 
Unitatea „Fortuna" din cartierul 
„Grigorescu" se bazează. în princi
pal, pe băuturi spirtoase, bere și 
țigări. „Nu știm de ce, dar ne oco
lesc consumatorii", se plinge respon
sabilul Ostache Dingă. Explicația e 
simplă : meniurile sint sărace, ace
leași de la o zi la alta, bucătăresele 
sint lipsite de experiență, astfel că 
și gătitul, asortatul mincărurilor cu 
garnituri, diversitatea lasă de dorit. 
Imaginația colectivului nu merge 
mai departe de salam „Victoria", 
ochiuri simple, omletă, grătar etc. 
Irina Tarkani, o tînără bucătăreasă, 
recunoaște că gătește „după cum se

pricepe", dar nu se pricepe prea 
mult.

Făcind abstracție de aceste neim- 
pliniri, am pus tovarășului Teodor 
Popița, directorul I.A.P. — Cluj-Na
poca. următoarea întrebare :

— Cum s-a reușit transformarea 
multor restaurante clujene in ade
vărate „stații" de promovare a ali
mentației rationale ?

Ne-a răspuns :
— Indicațiile de a diversifica pro

filul unităților de alimentație publi
că și gama preparatelor culinare 
servite, de a crește ponderea pro
ducției proprii în totalul desfacerii, 
de a nu limita restaurantele si bu
fetele la rolul de unități de servire 
a băuturilor alcoolice nu există de 
azi, de ieri. Conducerea partidului 
și statului le-a trasat cu stăruință 
ca sarcini ale comerțului, ca pe com
ponente ale calității vieții. Noi n-am 
făcut decît să aplicăm aceste indi
cații, atenți tot timpul la reacția și 
preferințele publicului consumator, 
modelindu-i gusturile și, la rindul 
nostru, modelindu-ne inițiativele 
după gusturile lui. Recentele regle
mentări și măsuri, menite să dea o 
direcție limpede de urmat — promo
varea unui adevărat program de ge
neralizare a alimentației raționale — 
pun in fața alimentației publice 
sarcini noi și o misiune de căpete
nie : aceea de a deveni unităti eta
lon. exemplu si pentru cantine, și 
pentru gospodării personale, in ceea 
ce privește hrănirea după criteriile 
alimentației științifice.

Detaliile care ne-au fost oferite în 
continuare de către interlocutor per
mit să conchidem că specialiștii uni
tăților de alimentație publică din 
Cluj-Napoca sint departe de a se 
considera la sfirșit de drum. Dimpo
trivă. in contextul noilor exigențe 
din domeniul aprovizionării, ei se 
pregătesc să treacă intr-o nouă eta
pă a bunei gospodăriri și serviri.

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Tirziu și oarecum 
timid, istoricul literar 
Ion Dodu Bălan se a- 
firmă ca poet și in re
viste apar, la interva
le rare, versuri de o 
factură aparte. în ele 
se putea identifica, 
fără greș, suflul poe
ziei tradiționale mili
tante de peste munți, 
dar nu numai al aces
teia. După apariția 
primului său volum 
de versuri. „Neliniș
tea fintinii", și mai 
ales a celui de-al doi
lea. intitulat „Arbori 
pentru veșnicii", pro
filul său s-a conturat 
deplin ca poet cu a- 
clinci rădăcini in glia 
strămoșească. Bogata 
sa activitate de isto
ric și critic literar, de 
publicist preocupat de 
marile probleme ale 
actualității l-au ajutat 
să-și pună mai bine 
in valoare sensibilita
tea poetică, vizibilă in 
tot ceea ce a intre- 
prins. într-un auto
portret poetul se de
finește succint : „De 
ride ori plinge / ver
sul meu e tribut de 
singe. / In el. toate si
labele ard / ca inima 
unui brad“. Tot des
pre versul pe care il 
sorie. poetul mai spu
ne că ; „Sint zdren
țuite fișii de suflet, in 
el". Dubla efigie : ve
selie—durere. rîs—
plins, refuzul statute
lor călduțe in favoa
rea slovei de foc, con
topirea in actul crea
ției. pentru reușita a- 
cestuia. sint cîteva 
din reperele ce ne 
sint dezvăluite intr-o 
artă poetică intitula
tă „Versul meu", cu 
care se deschide vo
lumul.

Unele din ideile li
rice prezente in acest 
poem reapar și in al
tele, cum ar fi „Do
rul și omenia", in care 
o parafrază la un cu
noscut vers eminesci
an suna astfel : „Poe
zie bogăție / de gin- 
duri și omenie / te 
vreau in linie intiie / 
în măreața bătălie / 
pentru om șt adevăr". 
In aceeași linie de bă
tălie se inscriu poe
mele „Eu sint din 
stirpea lui Sisif" și 
„Sint fratele tău". Po
etul simte mereu ne
voia unor precizări 
cumulative în defini
rea poliției asumate si 
afirmate prin actul de

creație. Versul așezat 
in pagină nu este, in 
concepția lui Ion Do
du Bălan. ' doar un 
gest de iscusință in 
potrivirea sonorităților 
unor silabe, ci „nun
tire cu viața", „cil 
gindul și faptele nea
mului". Nu ne aflăm 
in fața unor declara
ții versificate, ci in 
miezul unor trăiri e- 
moționale de elevată 
demnitate, de răsfrin- 
gere a civicului și e- 
ticulul în estetic, po- 
tențindu-i valoarea. 
Tot despre o răsfr.n- 
gere se poate vorbi și 
in cazul prezentei 
unor motive lirice de 
circulație cultă ori

NOTE DE 

LECTURĂ 
f mx ssC >
folclorică sau al unor 
teme eterne de medi
tație poetică : erosul. 
tanaticul. alunecarea 
timpului.

Poezia, ca act de cu
noaștere metaforică, 
are in Ion Dodu Bălan 
un adept și un inițiat. 
Actul căutării se con
sumă in vecinătatea 
liricii argheziene, o 
vecinătate categorială, 
și nu epigonica. „în
cerc cu gindul să des
ferec / Ce taine dorm 
in grotă, pe-ntunerec, / 
Dar lacăte de noapte, 
grele. I încuie tainele 
in ele. / De mii de ani 
forțez lăcatul / Dar 
rămin numai cu păca
tul". Căutarea ca re
fuz al alienării, acce
derea către sublim 
sint constante umane 
și prezenta lor in nu
meroase poeme dă 
măsură actului asu
mat. Instrumentul pe
netrant in zone greu 
de atins rămine cu- 
vintul. Titlul volumu
lui, „Arbori pentru 
veșnicii", nu pentru 
veșnicie, una singură 
oricit de mare, este și 
al uneia dintre cele 
mai patetice ode în
chinate limbii strămo
șești, in afara căreia 
aproape nimic din bo
găția spirituală a unui 
neam nu s-ar fi păs
trat și nici ființa lui 
distinctă. Antologic in 
lirica actului de cu
noaștere ni s-a părut

poemul „Fierăstrăiele 
munților", poate cel 
mai inrudit cu atmos
fera neliniștii scrută
toare din unele poe
me argheziene.

Nici in fata alune
cării timpului, medi
tația lirică, ticul' ten
sionată. nu să p'^nver- 
tește in tragiSm. Mai 
mult, într-un poem cu 
titlul „Apa trece, pie
trele rămin" intilnim’ 
un dinamic și mobili
zator cârpe diem. 
A-ți aminti mereu ca 
„ești numai in trece
re". cum sună un vers, 
este un apel la inten
sitatea arderii crea
toare, ' Ia persistența 
urmei pe care o im
primi prin fapta vieții 
tale, spre ciștigul u- 
manitătii. în vecinăta
tea acestei teme, gra
vitează și poemele e- 
rotice, suav anacreon
tice : „Eroarea astro
nomilor", „Gelozie 
cosmică", „Zgomotul 
liniștii", „Eu imi anin 
cuvintul de visul cel 
mai drag".

Inserțiile directe în 
versuri ale unor pro
verbe sau formule 
consacrate, precum și 
ale unor stihuri din 
romanțe populare tin 
de o anume înțelege
re a fuziunii dintre 
expresia spontană a 
unei stări afective și 
verbul-meditație ; ele 
sint o formă specifică 
de sincretism liric in
tre „eul" poetului și 
cel multiplu și variat 
al colectivității căreia 
ii aparține.

Poezia Iui Ion Dodu 
Bălan, in tot ce are 
mai valoros, este scri
să declarat pentru „a- 
proapele lui aproape" 
— omul de azi. omul 
dintotdeauna. Cintin- 
du-l pe Ion Dindede- 
mult : „Ioane, / Ioa
ne. / tu, care-ai ținut, / 
ca-n niște piroane, / 
cu oasele tale, cimpia 
/ să n-o ducă apa și 
vijelia", poetul cintă 
nu doar dăinuirea in 
demnitate a generați
ilor. a dinastiilor de 
Ioni, ci și pe acel Ion 
al zilelor noastre. „Alt 
Ion" : „Cu herghelii de 
tractoare / Si cu ogo
rul cit țara".

„Arbori pentru veș
nicii" este neîndoios 
un succes liric al au
torului său.

George MIREA
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LA CIMP ESTE INCA MULT DE LUCRU
® Toate forțele satelor — mobilizate 
©Toate tractoarele—folosite intens 
Porumbul-------

la transportul și depozitarea recoltei! 
pentru încheierea grabnică a arăturilor!

Convorbire prietenească româno-iugoslavă

Amplă concentrare de forțe 
la transportul produselor

In dimineața zilei de 11 noiembrie, 
unitățile agricole din județul Brăila 
mai aveau de strins porumbul de pe 
2 463 hectare si sfecla de zahăr de pe 
1 780 hectare. De asemenea, trebuiau 
transportate 29 000 tone de porumb 
și 27 000 tone de sfeclă aflate in gră
mezi pe cimp. la care se vor adăuga 
circa 80 000 tone, reprezentind pro
ducția de pe suprafețele nerecoltate, 
în vederea încheierii acestor lucrări, 
după cum ne-a spus tovarășul Cris- 
tache Moldoveanu, secretar al comi
tetului județean de partid Brăila, 
forțele existente in cooperativele 
agricole și întreprinderile agricole de 
stat in care recoltarea a rămas in 
urmă sint suplimentate cu 10100 
muncitori din întreprinderile indus
triale brăilene, cu 124 de camioane, 
totalizind 500 de tone la un drum și 
9 utilaje de încărcare.

Acesta este programul comitetului 
județean de partid pentru punerea 
grabnică la adăpost a intregii pro
ducții. Iată acum cum s-a acționat 
in ziua de 12 noiembrie. Cele mai 
mari forte au fost concentrate in 
Insula Mare a Brăilei și în consiliile 
agroindustriale Traian. Șutești. Stăn- 
cuța și Făurei, unde se înregistrează 
și cele ma< -mari rămineri în urmă. 
Ora 8. Consiliul agroindustrial Tra
ian. Aici mai erau de recoltat 1 830 
hectare de porumb (din care 1 000 
hectare la I.A.S. Urleasca) și 215 hec
tare de sfeclă de zahăr, precum și 
5 000 tone produse de transportat. E 
momentul cind sint repartizați pe 
ferme cei peste 1 000 de oameni ai 
muncii veniți din Brăila. La acea oră 
multi îsi începuseră activitatea la în
cărcarea porumbului in remorci la 
I.A.S. Urleasca. „Prima urgență — 
ne-a spus inginerul Mihalache Măr
gean, directorul întreprinderii, —• este 
transportul porumbului din cimp. 
Folosim deocamdată numai tractoare 
cu remorci deoarece autocamioanele 
nu pot intra pe tarlale pentru că pă- 
mintul este moale.. începînd de la 
13 noiembrie, forțele venite în spri
jin se vor dubla. Astăzi recoltăm 
porumbul cu 70 de combine. Din cau
za condițiilor improprii se realizează 
numai 2 hectare ne zi cu o combină1*.

în unitățile agricole de stat si coo
peratiste din județul Hunedoara au 
fost executate arături adinei pe
11 200 hectare din cele 15 700 hecta
re prevăzute. Deși timpul s-a înră
utățit, există condiții' ca această lu
crare să fie încheiată in citeva zile. 
Cc pledează in sprijinul acestei afir
mații ? Numeroasele exemple de 
muncă plină de dăruire' de care dau 
dovadă mecanizatorii din multe uni
tăți.

Comandamentul județean pentru 
agricultură a luat măsuri hotărite 
pentru ca toate tractoarele să fie or
ganizate în formații mari, care să 
lucreze în schimburi prelungite la 
executarea arăturilor. în consiliul 
agroindustrial Orăștie. arăturile pe 
cele 2 000 hectare prevăzute sint pe 
terminate. „Respectăm indicația de 
a lucra grupat, cu un număr cit mai 
mare de tractoare — ne spune ing. 
Alexandru Roșu, directorul S.M.A. 
Orăștie. în acest fel am realizat vi
teza zilnică planificată de 110 ha pe 
zi. Conducerile unităților agricole 
au acționat cu operativitate pentru 
eliberarea terenului de coceni și 
crearea frontului de lucru pentru 
mecanizatori-*. Pe ogoarele cooperati
velor agricole Turdaș, Jeledinti și 
Dineu Mare, formații de tractoriști 
lucrau de zor la arături. La Jeledinti, 
unul din cei 6 tractoriști. Ion Nicu- 
lescu, ne spune : „Este foarte bun 
lucrul in formație compactă. în 
noile condiții, aprovizionarea cu mo
torină. cu toate cele necesare, e 
mult mai ușoară, se evită orice de
plasare la secție**.

în consiliul agroindustrial Hune

PROGRAMELE 1 și 2 
în jurul orei 10,00 — Transmisiune 
directă de la Aeroportul Otopeni : 
ceremonia sosirii tovarășului Ro
bert Mugabe, primul ministru al 
Republicii Zimbabwe, președintele 
Uniunii Naționale Africane Zim
babwe — Frontul Patriotic — îm
preună cu tovarășa Sally Mugabe
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,30 Emisiune in limba germană
18.25 Tragerea Loto
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,40 Dosarele istoriei : Bogați pe sea

ma săracilor (I)
20,05 Film artistic : ,.Brigada polivalen

tă în acțiune". Premieră pe țară. 
Coproducție franco-italiană.

Pentru tot mai buna 
aprovizionare si ser
vire a copulației, coo
perația de consum din 
județul Galați acordă 
o permanentă atenție 
dezvoltării și moder
nizării rețelei sale co
merciale. La parterul 
noilor blocuri de locu
ințe din Tg. Bujor au 
fost' organizate nu
meroase unităti : o li
brărie, o cofetărie, o 
alimentară cu auto
servire. un restaurant.

șovian : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 13; 20,15.
• Fiul meu — 15,45; 18; 20, Un șerif 
extraterestru — 9; 11,15; 13,30 : DACIA.
• Trecătoarea ; STUDIO — 10; 12;
14; 16; 29, DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20.
• Probleme personale ; STUDIO —
18.
• întîmplare nocturnă : LIRA — 18; 
20.
• Pasărea de foc spațială : LIRA — 
15,30; VIITORUL — 14,30.
a Legătura de singe : VIITORUL — 
16; 19.
A Aii Baba și cei 40 de hoți 9 30; 
12,30, Fuga de acasă — 15,30; 17.30;
19,39 : COSMOS.
A Moscova nu crede în lacrimi : MO
DERN — 9; 12; 16; 19.
• Iubirea are multe fețe : BUCU
REȘTI — 9.15; 12,30; 15,45; 19,15, FA
VORIT — 8,46; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Ghețuri pe înălțimi : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
A Star : CENTRAL — 9; 12; 16; 19. 
a Yankeii î FEROVIAR — 9; 12; 16;
19. EFORIE — 9; 12; 16; 19, AURORA
— 9; 12; 16; 19.
A Kramer contra Kramer î EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
A Războiul stelelor : COTROCENI — 
15; 17.30; 20.
• Piedone in Egipt : PACEA — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Toată lumea e a mea : GIULEȘTI
— 8,45; 11.30; 14,45; 17; 19,45. MUNCA
— 9; 12; 15,30; 19, ARTA — 9; 12; 16;

Ne oprim la ferma nr. 4, unde in-

Sfecla de zahăr -----------------------------
Cind organizarea este mai „înghețată11 * 

decît solul...
în județul Teleorman a mai rămas 

de strins sfecla de zahăr de pe o 
suprafață de peste 2 000 hectare 
din totalul de 10 945 hectare. De
altfel, 20 de unități agricole, prin
tre care Plosca. Contești. Drăgănești- 
Vlașca. Răzmirești, Brinceni. Pietro- 
șani, Uda-Clocociov și altele, cu su
prafețe intre 100—280 hectare, au în
cheiat această lucrare. Dar pentru 
finalizarea amplei acțiuni se cer mo
bilizate. în continuare. importante 
forțe mecanice și manuale. La C.A.P. 
Lăceni erau la strînsul sfeclei peste 
200 de cooperatori din fermele de 
cimp și din alte sectoare de activi
tate. ..După cum vedeți. recoltăm 
manual, acordind toată grija ca 
șă fie strinsă fiecare rădăcină, 
mare sau mică- — ne spunea 
președintele cooperativei. Marin 
Luca. Avem mijloace de transport 
suficiente, astfel că tot ce recoltăm 
in aceeași zi transporătm la bază* -. 

Arăturile-----------------------------------
Formații mari de lucru, schimburi 

prelungite — randamente sporite

cărcau porumbul in remorci peste 
100 de oameni ai muncii de la 
NAVROM și cooperația de consum. 
Tot 100 de oameni ai muncii din 
Brăila au venit în sprijin și la 
C.A.P. Traian. Ei s-au alăturat celor 
96 de cooperatori care decoletau 
sfecla și o incărcau în remorci. Tre
buie însă să menționăm că atit pe 
ulițele satului, cit și în curți și la se
diul cooperativei erau destui oameni 
anti de muncă, care ar fi trebuit să 
fie in cimp, unde așteptau să fie în
cărcate in remorci 87 tone porumb 
și să fie recoltate 65 ha de porumb.

Ritmul livrărilor la bazele 
de recepție a crescut

Ninsorile din ultimele zile au creat 
unele dificultăți în desfășurarea nor
mală a activității la bazele de recep
ție din județul Botoșani. Pentru ca 
preluarea porumbului la fondul de 
stat să poată continua, s-a acționat 
în vederea degajării de zăpadă a căi
lor de acces. „întregul nostru perso
nal a ieșit la lucru, la înlăturarea 
zăpezii — ne-a spus tovarășul Con
stantin Bînzar, șeful bazei de recep
ție din consiliul agroindustrial Boto
șani. Din inițiativa organizației de 
partid au fost constituite trei echipe 
pentru deszăpezire, care au lucrat în 
schimburi. Ca urmare, s-a asigurat 
un flux rutier permanent, inclusiv 
pentru autocamioanele ce aveau mi
siunea să asigure aprovizionarea mo
rilor cu cereale. Pe de altă parte, de 
pe pătulele și șoproanele destinate 
depozitării porumbului din recolta a- 
cestui an, zăpada a fost înlăturată 
operativ, fără a avea timp să se to
pească".

Faptele notate mai sus nu repre
zintă decît concretizarea in practică 
a măsurilor stabilite de către co
mandamentul județean pentru agri
cultură pentru toate bazele de recep
ție din județ. Astfel, la bazele de re
cepție conduse de Dumitru Pușcașu, 
Constantin Bojoga și Petru Crețu. 
pentru înlăturarea efectelor ninsori
lor. întregul personal muncitor a lu
crat efectiv, zi și noapte, asigurîn-

Și la C.A.P. „16 Februarie**  — Or
bească se lucra la strinsul sfeclei de 
zahăr. Dar nu cu același spor. ...Nu
mai 60 de cooperatori se aflau pe te
renul fermei nr. 2. Președintele coo
perativei. Marcel Mistode, ne-a jus
tificat ritmul de lucru și prin lipsa 
celor două dislocatoare promise în 
urmă cu citeva săptămini de organele 
agricole județene. „Totuși, chiar și în 
aceste condiții, printr-o mobilizare 
mai largă a cooperatorilor din cele
lalte sectoare, vom încheia în scurt 
timp recoltarea sfeclei de pe cele 35 
hectare care au mai rămas**.  Prea 
tare nu se grăbeau nici cooperatorii 
de la C.A.P. Măgura, unde producția 
mai trebuie strinsă de pe 60 de hec
tare. în cîmp se aflau doar 40 de coo
peratori. Pină la ora 13 unul din șo
feri, Florea Chelu, cu camionul 
21-TR-3692. făcuse numai o cursă la 
bază, datorită ritmului lent in care 
se lucra la încărcat.

doara, la cooperativele agricole 
Pestjșu Mic și Nandru, aflate in 
zona colinară. am ajuns seara tirziu. 
în ambele unități se lucra insă ca 
ziua. La lumina farurilor de la trac
toare se ara cu mult spor. Aflăm de 
la ing. Ileana Radu, de la C.A.P. 
Pestișu Mic, că Ia indicația comite-

Viteza de lucru trebuie mult mărită
în județul Mureș, arăturile adinei 

de toamnă au fost executate pe 61 
la sută din cele 88 609 hectare pla
nificate. Acolo unde însă la aceas
tă lucrare mecanizatorii au lu
crat zi și noapte și a fost creat un front 
bun de lucru, procentual, arăturile 
depășesc cu mult media ne județ. 
Este, între altele, cazul coope
rativelor agricole Mureșeni. Nazna, 
Gheorghe Doja. Chețani. Dedrad, 
Iernut, unități in care lucrarea este 
pe terminate. „După cite vedeți, la 
noi acum se dă bătălia pentru exe
cutarea arăturilor pe ultimele 200 ha 
din cele 879 ha planificate — ne 
spunea la capătul unei tarlale ing. 
Constantin Stuparu, președintele 
cooperativei agricole Iernut. Lucrăm 
zilnic în două schimburi, cu 20 de 
tractoare, așa incit arăturile vor fi 
încheiate pină cel tirziu la 15 no- 
iembrie**.  Aici, pe măsură ce sutele 
de cooperatori si lucrători din coo
perația meșteșugărească, prezenti in 
cîmp. încheiau eliberarea terenului 
de coceni și alte resturi vegetale, in
trau in brazdă mecanizatorii care au 
demonstrat că și in condițiile zone
lor colinare se pot realiza prin

De-a lungul raidului am notat as
pecte in marea lor majoritate cir
cumscrise in perimetrul hărniciei. în 
cooperativele agricole din consiliul 
agroindustrial Șutești, spre exemplu, 
cu 100 de remorci au fost scoase din 
cimp într-o zi 150 tone de porumb și 
300 tone de sfeclă de zahăr. Așadar, 
pe ogoarele brăilene timpul nefavo
rabil a diminuat temporar ritmul de 
lucru, dar imediat după încetarea 
precipitațiilor, prin mobilizarea de 
forțe substanțial sporite de către or
ganizațiile de partid, ritmul de lucru 
la recoltare și transport a fost acce
lerata

Lucian C1UBOTARU 
Corneliu IFRIM

du-se primirea produselor livrate din 
unitățile agricole și depozitarea lor 
corespunzătoare în vederea înlătură
rii oricăror pierderi. Trebuie arătat 
că în unele baze de recepție din ju
deț (cele conduse de Gheorghe Ibă- 
nescu, Viorel Marin ș.a.) nu s-a in
tervenit energic. Ca urmare, drumu
rile nu au fost deblocate operativ, iar 
unele cantități de porumb sînt aco
perite de zăpadă. Referindu-se la a- 
ceastă situație, tovarășul ing. Iulian 
Strutinschi, directorul I.V.C.P.T., ne-a 
spus : „Am solicitat sprijinul comi
tetelor municipal, orășenesc sau co
munale de partid pe raza cărora e- 
xistă baze de recepție, astfel incit 
prin forte unite și acțiuni bine coor
donate să fie asigurate condiții nor
male pentru preluarea produselor și 
depozitarea lor în cele mai bune con
diții, Urmărim ca fiecare unitate a- 
gricolă să-și poată onora integral o- 
bligațiile la fondul de stat. Dealtfel, 
prin măsurile la care m-am referit, 
de la începutul săptăminii si pină joi 
dimineață. în județul nostru au fost 
livrate la fondul de stat 3 803 tone 
de porumb. Unele cooperative agri
cole — ca cele din Botoșani. Bucecea, 
Crasnaleuca, Bajura si Petricani — 
și-au îndeplinit în întregime obliga
țiile stabilite**.

Silvestri A1LENE1
corespondentul „Scînteii"

Așa cum arătam la început, supra
fața rămasă de recoltat pe ansamblul 
județului este încă destul de mare. 
De fact, in ultimele zile graficele de 
livrare a producției spre fabricile de 
zahăr din Giurgiu și Corabia nu s-au 
realizat decit în proporție de 60 la 
sută. Este urmarea faptului că in 
unele cooperative agricole, cum sint 
cele din Piatra, Furculești. Fintînele, 
Cririgeni, Salcia, activitatea „a în
ghețat**  odată cu rărirea timpului. 
Pentru că în aceste unități, care mai 
au de recoltat suprafețe între 90—100 
hectare, în cîmp lucrează prea puțini 
oameni. Tinînd seama că timpul este 
înaintat, se impun o mobilizare mai 
intensă a tuturor forțelor, o organi
zare riguroasă a muncii, actionîn- 
du-se fără răgaz la recoltarea si 
transportul sfeclei de zahăr. în cimp 
se află în grămezi circa 4 900 tone. 
Numai la C.A.P. Dracea sînt 800 tone 
de sfeclă de zahăr.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii" 

tulul județean de partid, de la con
siliul agroindustrial Simeria s-au 
trimis 20 de tractoare, astfel îneît și 
aici arăturile vor fi grabnic înche
iate.

Și în alte locuri formațiile de me
canizatori, îndată ce termină arătu
rile intr-o unitate agricolă, se mută 
operativ în alta sau chiar în alt con
siliu agroindustrial.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii" 

buna organizare a muncii peste 2,5 
ha pe tractor — ritm superior me
diei pe județ. Este încă un argument 
că aici arăturile adîncl de toamnă vor 
fi încheiate la termenul stabilit.

Lucruri bune am intilnit și în 
unele unități din consiliul agro
industrial Band. Deși condițiile de 
lucru sînt ' asemănătoare si era 
creat un front de lucru de 650 
ha, aici rezultatele diferă de la o 
unitate la alta. Dovada : in timp ce 
în cooperativele agricole Band. Că
puș, Mădăras mecanizatorii execu
tau arăturile pe ultimele supra
fețe, în altele mai era mult de lu
cru : Iclănzel și Grebeniș — rite 
350 hectare. Oroi — 300 hectare, ceea 
ce a făcut ca pe ansamblul consiliu
lui la data de 10 noiembrie a.c. ară
turile să fie executate pe numai 
2 840 hectare din cele 4 681 hectare 
programate. De aceea trebuie inten
sificate eforturile pentru a asigura 
mai buna utilizare a tractoarelor, 
astfel ca si aici, oa peste tot în județ, 
arăturile să fie încheiate la termenul 
stabilit.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

în seara zilei de 12 noiembrie, de
legația Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, condusă de Dobrosav Ciu- 
lafici, secretar al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., care a efectuat o vizită in 
R.P. Chineză, in drum spre patrie a 
făcut o scurtă escală la București.

Pe aeroportul Otopeni delegația a 
fost salutată de tovarășul Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească. Tova
rășul Dobrosav Ciulafici a rugat să 
se transmită din partea Prezidiului 
C.C. al U.C.I., a președintelui Dușan 
Dragosavaț, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, un călduros 
salut și cele mai bune urări de suc
ces în activitatea sa neobosită în 
fruntea partidului și statului român.

Plecarea delegației Partidului Socialist Italian
Joi a părăsit Capitala delegatiă 

Partidului Socialist Italian, condusă 
de tovarășul Bettino Craxi. secretar 
general al partidului, care, la invi
tația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a făcut o vizită 
de prietenie în tara noastră. Din de
legație au făcut parte tovarășii Mar
gherita Boniver-Pini, membru al Di
recțiunii P.S.I.. șefa Departamentu
lui relații Internationale, senator. 
Ugo Intini. membru al Direcțiunii 
P.S.I.. director responsabil al ziaru
lui „Avânți**,  consilieri si experți.

Cronica
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, joi 
la amiază, delegația indonezian^ con
dusă de Widjojo Nitisastro, ministru 
coordonator pentru probleme econo
mice, financiare și industriale, care 
se află într-o vizită in țara noastră.

In aceeași zi, delegația a fost pri
mită de tovarășul Emilian Dobrescu, 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării.

în timpul întrevederilor au fost 
analizate posibilitățile și căile menite 
să conducă la dezvoltarea și di
versificarea schimburilor comerciale 
româno-indoneziene și a cooperării 
economice in domenii de interes re
ciproc, îndeosebi în industriile petro
lieră, minieră, construcțiilor de ma
șini, prelucrării lemnului și agroali- 
mentară.

La întrevederi au participat Ion 
Tulpan, prim-vicepreședinte al Co-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 noiembrie, tn țară î Vreme 
schimbătoare, cu cerul variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale mai ales sub formă de ploaie, mai 
frecvente în vestul și nordul țării. Vîn- 
tul va sufla slab, pină la moderat. Tem-

ȘTIRI S ORTIVE
BASCHET

La Cluj-Napoca, îrr meci retur 
contind pentru „Cupa campionilor eu- 
ropeni**  la baschet feminin, echipa 
Universitatea Cluj-Napoca a întrecut 
cu scorul de 107—69 (53—43) forma
ția engleză Southgate College Londra. 
Dintre jucătoarele românce s-au re
marcat Gheorghița Bolovan (20 punc
te), Doina Prăzaru-Mate (16 puncte). 
Virginia Popa (16 puncte) și Magda
lena Pall (14 puncte). Principala rea
lizatoare a oaspetelor a fost Candy 
Ferryd. care a înscris 21 puncte.

învingătoare și in prima partidă, cu 
83—77, baschetbalistele românce s-au 
calificat în sferturile de finală ale 
competiției, *v

în sala „Floreasca**  din Capitală, 
în prezenta a peste 2 500 de specta
tori, s-a disputat meciul din cadrul 
„Cupei campionilor europeni**  la 
baschet masculin dintre echipa Steaua 
București și formația Maccabi Tel 
Aviv, deținătoarea trofeului. Oaspe
ții au obținut victoria cu scorul de

A apărut: Almanahul 
„Convorbiri literare" 

1982

O carte a cărților, in care li
teratura stă alături de informa
ții utile, anecdotele alături de 
reconstituiri istorico-literare, de 
note de călătorie în regiuni pu
țin umblate ale Terrei, de cores
pondențe inedite etc.

Oaspetele a fost rugat să transmi
tă la rindul său conducerii U.C.l, 
președintelui Prezidiului C.C. al 
U.C.L, tovarășului Dușan Dragosa- 
vaț, un salut călduros și cele mai 
bune urări de succes în activitatea 
pe care o desfășoară.

în cadrul convorbirii prietenești 
au fost evocate bunele relații dintre 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia, din
tre România și Iugoslavia, care se 
dezvoltă continuu, in spiritul convor
birilor și înțelegerilor dintre condu
cătorii celor două partide și țări, în 
interesul poporului român și popoa
relor iugoslave, al cauzei păcii, secu
rității și independentei naționale, al 
colaborării și cooperării între po
poare.

La sosire și plecare au fost de față 
Trifun Nikolici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia, și Chen Shuliang, amba
sadorul R.P. Chineze la București.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Virgil Cazacu. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului. Ghizela Vass. 
membru al C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

A fost prezent Benedetto Santa- 
relli. ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

(Agerpres)

zilei
miletului de Stat al Planificării, 
Marin Trăistaru, adjunct al minis
trului comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, alte 
persoane oficiale.

A fost de față general brigadier 
Soesidarto. ambasadorul Republicii 
Indonezia la București.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Belgiei. Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat, joi după 
amiază, o manifestare culturală, in 
cadrul căreia ziaristul George Sera
fin a prezentat impresii de călătorie 
din această tară. A fost vizionat apoi 
un film documentar belgian.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S.. repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, un numeros public.

Au luat parte Yves Vercauteren, 
ambasadorul Belgiei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

peraturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 4 și plus 6 grade. Temperaturile 
maxime vor oscila intre 2 și 12 grade. 
Ceață locală dimineața și seara. In 
București : Vreme schimbătoare, cu ce
rul temporar noros. Vor cădea precipi
tații sub formă de burniță și ploaie. 
Vint slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 1 grad 
și 3 grade, iar maximele între 6 și 10 
grade. Ceață dimineața și seara. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

97—81 (46—40). Principalii realizatori 
au fost Lee Williams — 26 puncte, 
Alsy Perry — 18 puncte, Luis Silver 
— 18 puncte, Jock Zimermann. pentru 
Maccabi, respectiv Costel Cernat — 
25 puncte. Roman Opșitaru — 20 
puncte, Florin Ermurache — 12 punc
te, pentru Steaua București.

în clasamentul grupei A. pe pri
mul loc se află Maccabi Tel Aviv — 
10 puncte, urmată de Steaua Bucu
rești — 7 puncte, Torpan Helsinki — 
5muncte și Saturn Kdln — 5 puncte.

TJltimul meci al echipei Steaua in 
cadrul grupei se va desfășura in de
plasare, la 19 noiembrie, în compania 
formației Torpan Helsinki.

POLO
în prima etapă a celui de-al doilea 

tur al campionatului national de polo 
De apă. partida derbi dintre Rapid 
București și Crisul Oradea s-a inche- 
iat cu victoria poloiștilor orădeni cu 
scorul de 13—10 (2—3, 4—3. 3—0, 
4-4).

cinema
A Mondo umano : SCALA — 9; 10,45; 
12,30; 14,15; 16; 18; 20, CULTURAL — 
9; 11,15; 13,30; '15,45; 18; 20,15.
q Ștefan Luchian : POPULAR — 
17,30; 19,30, DOINA — 16,45; 19.
A Sînt timid, dar mă tratez : POPU
LAR — 15,30.
• Mateiaș gîscarul : DOINA — 9.15;
11,30; 13,15; 15.
• Ultima frontieră a morții : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Convoiul : FERENTARI — 15,30;
17,30; 19,30.
• învingătorul : VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Pruncul, petrolul și ardelenii t 
FLACARA — 15,30; 17,30; 19,30.
A O lume fără cer : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
A Oricum, tata mă va snopi — 9;
11; 13,15, Am fost șaisprezece — 15,45; 
18; 20 : TIMPURI NOI.
• Soțul ideal î PATRIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
A înainte de zbor : CAPITOL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
O Asociatul î SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20, GLORIA — 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMU
RA — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
• întoarcere Ia dragostea dinții t 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
a Ziua de naștere a unui tinăr var-

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
astăzi soseste intr-o vizită oficială 

de prietenie tovarășul Robert Mugabe

BUN VENIT PE PAMÎNIUL ROMÂNIEI!
(Urmare din pag. I)

„In spiritul relațiilor statornicite 
in cursul luptei de eliberare națio
nală, dorim ca, in noile condiții, să 
dezvoltăm o colaborare activă, pe 
baza principiilor deplinei egatttăți, a 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului reci
proc**,  sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La rindul său. primul ministru Ro
bert Mugabe evidenția: „Acum, cind 
Zimbabwe a dobindit independenta, 
dorim ca relațiile noastre politice si 
diplomatice să se consolideze si mai 
mult in viitor, premisă fermă a unor 
strinse raporturi economice, științi
fice. tehnice și culturale**.

Opinia publică din țara noastră

tv 

Realizări ale cooperației de consum 
din județul Galați

precum si magazine 
pentru desfacerea ar
ticolelor electrotehni
ce. metalochimice. de 
menaj și sticlărie, 
textile, incălțăminte, 
galanterie. cosmetice 
etc. Și la Beresti a 
fost construit un com
plex comercial in care 
funcționează un ma
gazin spațios de pre
zentare și vinzare a 
mobilei, raioane pen
tru vinzarea produse
lor alimentare. de

își exprimă convingerea că vizita 
primului ministru Robert Mugabe 
in România, convorbirile cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu se vor 
încheia cu rezultate fructuoase pen
tru ambele țări. vor deschide noi 
orizonturi relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre partidele si statele 
noastre, în interesul și spre binele 
celor două popoare, al luptei pentru 
eliminarea definitivă a colonialismu
lui de pe pămintul african, a politi
cii imperialiste de dominație si dic
tat. pentru pace, independentă și 
progres social.

Dind glas sentimentelor sale de 
profundă stimă, prețuire și prietenie 
față de poporul Zimbabwean, poporul 
nostru adresează distinsului oaspete 
tradiționala urare „Bun venit pe 
pămintul României socialiste !“.

21,35 Luptăm pentru pacea lumii. Cin- 
toce și versuri

21,40 Pentru dezarmare și pace — o 
nouă și strălucită inițiativă a to
varășului Nicolae Ceaușescu. a 
României socialiste

22,00 Dezbateri culturale. Valențele edu
cative ale literaturii pentru co
pii (I)

22,23 Telejurnal
PROGRAMUL 2

16.00 Rapsodii din Maramureș
16.30 Destinul unor mituri
17,00 Muzică ușoară
17,13 O viață pentru o idee ; Constantin 

Miculescu (1863—1937)
17,45 Cîntarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Emi
siune realizată în colaborare cu 
Consiliul Culturii șl Educației So
cialiste în județul Alba

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu".
21,40 Anunțuri și muzică
21.50 Descoperiri antropologice șl pale

ontologice în peșterile din Româ
nia. Comentariul, Marcian Bleahu

22,00 Muzică populară
22,25 Telejurnal

menaj, electrice, tex
tile. incălțăminte. con
fecții. tricotaje, galan
terie. cosmetice, arti
cole pentru copii. 
Unităti asemănătoare 
au fost date in folo
sință și in localitățile 
Tudor Vladimirescu, 
Băle.ni. Vlădeșli. Șer- 
bănești, Lieștl și al
tele.

In imagine s Noi 
magazine la parterul 
blocurilor de locuințe 
din Tg. Bujor.

teatre
A Teatrul Național (sala Atelier) : 
Cartea lui loviți — 19.
a Filarmonica „George Enescu" (A- 
teneul Român) : Concert simfonic. Di
rijor ; Miltiades Caridis (Austria). So
list : Ion Voicu — 19,30.
a Opera Română : Seară românească 
de balet — 19.
o Teatrul de operetă : My Fair Lady
— 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu) : Mobila și 
durere — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
A Teatrul Mic : Maestrul și Margare
ta — 18,30.
a Teatrul Foarte Mic : Necunoscuta și 
funcționarul — 20.
a Teatrul de comedie : Măseaua de 
minte — 19,30.
A Teatrul „No-ttara" (sala Magheru): 
Mița în sac — 19,30. (sala Studio) : 
Ploaia și anchetatorul — 19.
a Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
A clncea lebădă — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Veselie la Tănase — 
19,30, (sala Victoria) ; Belmondo al 
II-lea — 19,30.
a Ansamblul „Rapsodia română" : 
Așa se cîntă pe la noi — 19.
a Teatrul „Țăndărică" : Anotimpurile 
mînzului — 17.
A Circul București : Music hali la circ
— 19,30.

• „MOARTEA NEA
GRĂ" iN FORME NOI. 
Spre surprinderea multor ame
ricani câre credeau câ in țara 
lor pesta a fost de mult eradi
cată, autoritățile sanitare din 
S.U.A. afirmă că această mala
die există în stare endemică in 
14 state din vestul țării. In 
ultimii 15 ani, în zona respecti
vă s-au înregistrat 147 de cazuri 
de pestă, din care 23 mortale. 
Specialiștii precizează că in pre
zent nu șobolanii sint principa
lul vehicul al „morții negre**  : 
virusul este transportat mal cu 
seamă de muște, care îl trans
mit oamenilor fie direct, fie prin 
intermediul animalelor sălbatice 
și domestice. Cu tratament anti
biotic, maladia poate fi vinde

cată relativ ușor, dar numai în 
faza de început, ulterior pro
centul vindecărilor scăzînd la 40 
la sută. Forma cea mai curentă 
de manifestare a bolii este acum 
pesta bubonică, ce atacă glan
dele limfatice.

• „EXPOZIȚIA CON
CURENȚEI". La uniunea de
producție „Uzinele de rulmenți**  
din orașul slovac Povajska- 
Bystrica a fost inaugurată „Ex
poziția concurenței". Aici, crea
torii cehoslovaci expun produ
sele fabricilor lor alături de pro
duse similare ale unor cunoscute 
firme occidentale. în acest fel, 
constructorii, tehnologii, econo
miștii își pot evalua critic re
zultatele muncii, le pot compara

și găsi noi rezolvări. Pe lingă 
rulmenți, expoziția cuprinde și 
alte produse ale uniunii — re
chizite de birou, instrumente de 
măsură și motociclete. Sînt ex
puse aici motociclete străine 
care concurează pe piața mon
dială cu „Jawa-Babetta", truse 
„Rotring" etc. Exponatele sint 
schimbate la fiecare trei luni, 
timp în care se fac studii, se 
propun noi parametri pentru pro
dusele indigene, noi designuri, 
astfel îneît pe piața externă să 
egaleze sau chiar să întreacă 
produsele firmelor tradiționale.

• JULES VERNE AN
TICIPAT. Cei 1 500 de abonați 
telefonici din stațiunea france
ză Biaritz vor fi conectați, în

cepînd din 1983, la rețeaua de 
videotelefoane. Cablul instala
ției va fi realizat din fibre op
tice și nu din cupru, ceea ce va 
permite deservirea concomiten
tă, in perspectivă, a 30 000 abo
nați. Astfel. Jules Verne a fost 
anticipat cu 1 000 de ani. El pre
vedea intr-adevăr folosirea vi- 
deotelefonului abia in anul 
2 989 I

® EPILOGUL UNUI 
RĂZBOI SIMBOLIC. După 
172 de ani de stare de război 
intre Danemarca și localitatea

spaniolă Huscar. din Andaluzia, 
consiliul municipal de aici, 
reunit in ședință solemnă, cu 
participarea primarului și a am
basadorului danez la Madrid, a 
votat in unanimitate încheierea 
conflictului in care nu s-a vărsat 
nici o picătură de singe. Huscar 
a declarat război Danemarcei la 
11 noiembrie 1809. an in care 
acest regat era aliat al lui Na
poleon Bonaparte, inamic al 
Spaniei. ' Acum, părțile au 
ajuns la conciliere, semnind un 
„tratat de pace", în aplauzele 
populației care a organizat un 
festival cu acest prilej. O stradă

din localitate va purta pe viitor 
numele de Danemarca. Sfîrșitul 
acestui conflict istoric și sim
bolic, observa un ziar local, ar 
putea servi de exemplu pentru 
stingerea atîtor conflicte reale 
din zilele noastre.

® ELUCIDAREA UNUI 
MISTER AL LONDREI 
ROMANE. Echipa de arheo
logie urbană a Muzeului Lon
drei a anunțat că a descoperit, 
la cițiva zeci de metri sub pă- 
mint, o structură de lemn, care, 
după toate aparențele, este unul 
dintre pilonii podului construit 
de romani peste Tamisa. Arheo
logii au putut, astfel, restabili 
unde a fost amplasat podul an
tic: el traversa fluviul aproxi

mativ paralel cu actualul Pod al 
Londrei („London Bridge"), în
cepînd de pe malul sudic din 
marginea City-ului (cartier cen
tral), nu departe de un alt pod 
londonez — „Tower Bridge". Era 
unul dintre marile mistere ale 
Londrei romane — a declarat 
Brian Hobley, director al De
partamentului de arheologie ur
bană de la Muzeul Londrei.

• PERFORMANȚĂ. 
Ingineri americani au realizat un 
automobil sport cu pedale, ca
pabil să dezvolte o viteză de 
pină la 95 kilometri pe oră. Ca
roseria vehiculului este confec
ționată din fibre de sticlă, iar 
șasiul din țevi de oțel. Șoferul 
stă in poziție semiculcată. diri- 
jînd automobilul doar cu ajuto

rul unui miner, care înlocuiește 
volanul.

© ARTĂ PREISTORI
CĂ. O statuetă de argilă fosi
lizată, veche de aproximativ 
16 000 de ani, a fost descoperită 
în sudul Siberiei. în zona fluviu
lui Enisei. Este vorba de o des
coperire rarisimă, datorată con
structorilor ce lucrau la pregă
tirea terenului pentru o nouă 
hidrocentrală. „Omul de Eni
sei" — cum este numită statue
ta — a fost găsit la adîncimea 
de patru metri, in mijlocul unei 
grămezi de oase de animale și 
de arme primitive de vinătoare. 
După părerea specialiștilor, 
această descoperire ingăduie să 
se creadă că Siberia a fost un 
leagăn ar artei preistorice.



„O importantă acțiune a președintelui Nicolae Ceausescu 
împotriva intensificării cursei înarmărilor, 
pentru pace si colaborare internațională"

Amplu ecou internațional al noii inițiative de pace 
a președintelui României

Răspunsul guvernului român la scrisoarea 
secretarului general al O.N.U.

privind reactualizarea raportului „Consecințele economice 
și sociale ale cursei înarmărilor și cheltuielilor militare'*

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — Corespondență de la R. Că- 
plescu : După cum se știe, in baza unei rezoluții propuse de țara noastră, 
împreună cu numeroase alte țări, la precedenta sesiune a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor Unite s-a stabilit ca in procesul de pre
gătire a sesiunii speciale de anul viitor a organizației, consacrată in 
exclusivitate dezarmării, să se treacă la elaborarea celui de-al treilea Ra
port cu privire la consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor, 
sarcină încredințată unui grup de experți, sub președinția reprezentan
tului României.

Lucrările Conferinței generale a F.A.O.
Intervenția reprezentantului român

Chemarea președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la in
tensificarea luptei pentru dezarmare, pentru triumful păcii, Apelul pentru 
dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste, ideile 
generoase cuprinse in cuvintările rostite de conducătorul partidului și 
statului nostru la marile adunări populare cu prilejul „Zilei recoltei1', de 
la Brăila, și cu prilejul vizitelor de lucru in județe din nord-vestul țării 
continuă să suscite un puternic ecou internațional.

Sub titlul „APELUL PENTRU 
DEZARMARE ȘI PACE AL FRON
TULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂ
ȚII SOCIALISTE DIN ROMANIA1, 
„ZIARUL POPORULUI", organ al 
C.C. al P.C. Chinez, a publicat o am
plă corespondentă din București difu
zată de agenția China Nouă, in care se 
arată' că Biroul Executiv al Consiliu
lui Național al F.D.U.S. dă o înaltă 
apreciere propunerilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la des
fășurarea unei vaste acțiuni politice 
de masă in întreaga țară, care să a- 
rate voința puternică de pace a po
porului român, hotărirea de a acționa 
neabătut împotriva intensificării 
cursei înarmărilor. Se subliniază că 
Apelul cheamă toate organizațiile 
F.D.U.S., oamenii muncii din întreaga 
țară să-și spună cuvîntul în cadrul 
unor largi manifestări publice, să 
organizeze adunări populare, de
monstrații. marșuri ale păcii și alte 
acțiuni de masă, pentru a cere tu
turor statelor să întreprindă acțiuni 
în scopul împiedicării amplificării 
cursei înarmărilor și sporirii arsena
lului militar, al adoptării de măsuri 
concrete in vederea dezarmării ge
nerale, și in primul rind a dezar
mării nucleare. Totodată, arată zia
rul, Apelul se adresează tuturor or
ganizațiilor de masă și obștești din 
țările Europei. Americii, de pe alte 
continente, de a acționa in strinsă 
unitate pentru înfăptuirea obiective
lor securității, destinderii și colabo
rării internaționale. Se subliniază — 
menționează ziarul în continuare — 
că trebuie să se acționeze pentru ca 
toate popoarele să se poată dezvolta 
liber și suveran, fără amestec sau 
agresiune din afară. Se cere oprirea 
amplasării și desfășurării pe conti
nentul european a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune și 
trecerea la tratative concrete in acest 
scop ; încetarea oricărei demonstrații 
de forță, a manevrelor militare la 
granița altor state, a manevrelor de 
mare anvergură, a oricăror acțiuni ce 
pot genera tensiune și neîncredere 
intre state.

în relatările sale consacrate ' noii 
Inițiative de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. agenția iugoslavă 
ȚANIUG informează despre marea 
adunare populară din municipiul Za
lău. subliniind că președintele 
Nicolae Ceaușescu a condamnat 
aspru acumularea de armament nu
clear,, si de alte armamente in lume.

Președintele Ceaușescu — sublinia
ză agenția — a salutat mișcarea 
antinucleară din Europa și a adresat 
un apel popoarelor europene, che- 
mindu-le să acționeze unite pentru a 
împiedica politica criminală de război. 
Totodată, relevă agenția, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat îm
potriva amplasării și dezvoltării ra
chetelor cu rază medie de acțiune, 
precum și pentru retragerea rachete
lor deja existente pe continentul 
european și a subliniat din nou ne
cesitatea ca Balcanii să devină o 
zonă fără arme nucleare.

Cotidianul elen „VRADINI" a pu
blicat un articol intitulat „APEL 
ADRESAT TUTUROR ȚĂRILOR — 
OFENSIVA ROMÂNIEI PENTRU 
PACE", care este însoțit de portretul 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
„Noul apel al Bucureștiului dovedeș
te încă o dată prezența activă a 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe tărîmul relațiilor in
ternaționale, preocuparea pentru 
6oarta păcii șl securității în Europa, 
pentru crearea unui climat de încre
dere și colaborare între națiuni, fapt 
care va avea un efect binefăcător pe 
continentul european, și în special in 
regiunea Balcanilor" — relevă au
torul.

„Președintele român a avertizat re
cent — se subliniază în continuare în 
articol — că se extinde vechea politică 
a inechității, a amestecului în trebu; 
rile interne ale altor state, a luptei 
pentru reîmpărțirea lumii în zone de 
influentă si, în același timn, se adîn- 
cesc contradicțiile dintre state, spo
resc cheltuielile militare, sporește 
producția noilor arme de distrugere 
in masă, ceea ce contribuie la creș
terea tensiunii internaționale".

Ziarul „AVGHI" inserează., la rîn- 
dul • său, sub titlul : „ROMANIA 

CHEAMĂ LA ACȚIUNE UNITĂ 
ÎMPOTRIVA ARMELOR NUCLEA
RE", o corespondență specială de ia 
București, subliniind : „România a 
exprimat din nou poziția sa de ne
clintit. hotărirea de a lupta împreună 
cu toate forțele progresiste împotri
va cursei înarmărilor, pentru dezar
mare, și în primul rînd pentru 
dezarmare nucleară".

în continuarea corespondenței se re
levă că „România consideră că este 
absolut necesar să se înceapă, fără in- 
tirziere, tratative pentru oprirea des
fășurării și pentru îndepărtarea rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune". în încheiere se arată : ..Tre
buie subliniat faptul că în ultimele 
două decenii. România a făcut nu
meroase propuneri concrete centru 
instaurarea unor relații de tip nou 
între țările balcanice, bazate oe bună 
vecinătate, prietenie și colaborare, cu 
scopul de a asigura tuturor popoare
lor balcanice pacea și securitatea fără 
arme nucleare".

Ziarul „KATHIMERINI" a publicat 
un articol în care subliniază că ..Pre
ședintele român, Nicolae Ceaușescu, 
a cerut îndepărtarea tuturor armelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
din Europa si a prezentat apelul său 
pentru o zonă denuclearizatâ în Bal
cani".

Referindu-se. în continuare, la 
toastul președintelui român la deju
nul oferit în onoarea președintelui 
Prezidiului R.S.F.I.. Serghei Krai- 
gher. în articol se arată : „S-a cerut 
îndepărtarea si reducerea rachetelor 
cu rază medie de acțiune de ambele- 
părți, ca prim pas pentru lichidarea 
lor completă.

Pacea în Europa poate fi asigurată 
numai prin lichidarea arsenalului 
atomic".

Agenția de știri turcă ANADOLU 
a preluat în buletinul său zilnic de 
presă nasaie din cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu ocazia 
marii adunări populare de la Zalău, 
în care se subliniază necesitatea re
nunțării la instalarea in Europa de 
noi rachete, a eliminării acestora de 
ne continentul european si a reali
zării unui echilibru bazat pe redu
cerea arsenalului de arme existent. 
Este reliefată, de asemenea, cerința 
realizării unor relații noi de colabo
rare și prietenie între statele din Bal
cani. astfel ca această parte a lumii 
să devină o zonă fără arme nucleare.

Ziarul turc de mare tiraj „MIL
LIYET" a relatat pe larg, intr-un co
mentariu însoțit de fotografia pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, despre 
noua inițiativă de pace a șefului 
statului român.

în articolul „CEAUȘESCU REPE
TĂ : NU — TUTUROR RACHETE
LOR !“, ziarul italian „PAESE SERA" 
arată că președintele României a 
lansat un nou apel pentru a fi înde
părtate din Europa rachetele de orice 
fel. Propunerea, formulată într-un 
interviu acordat ziarului ..Frankfur
ter Rundschau" — precizează ziarul 
— a fost reconfirmată cu prilejul 
unei cuvîntări rostite la marea adu
nare populară de la Satu Mare, 
în cadrul campaniei românești pen
tru dezarmare și relansarea destinde
rii, președintele Nicolae Ceaușescu a 
cerut îndepărtarea rachetelor nuclea
re din Europa.

Din inițiativa conducătorului de 
partid și de stat, Nicolae Ceaușescu, 
în România se desfășoară. în prezent, 
o largă campanie în sprijinul păcii 
prin ample adunări populare și cu 
participarea tuturor mijloacelor de 
informare în masă — scrie AGEN
ȚIA D.P.A., DIN R.F.G. La aceste 
adunări se pledează împotriva cursei 
înarmărilor, a bombei cu neutroni și 
a staționării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune in Europa, precum 
și pentru Înlăturarea celor existente 
și convocarea unei conferințe pentru 
dezarmare.

Ziarul belgian „LE DRAPEAU 
ROUGE" publică largi extrase din 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostită la Zalău. în arti
col se arată că „președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a pronunțat încă o dată 
pentru negocieri în vederea opririi 
producției de rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune și pentru re

tragerea și distrugerea celor existen
te. Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat că este necesar să se asi
gure — pe calea dezarmării — . un 
echilibru de forțe între cele două 
părți".

în continuare, se menționează că 
președintele român a cerut ca Bal
canii să fie transformați într-o zonă 
denuclearizatâ și să fie reduse chel
tuielile militare.

Cotidianele britanice „DAILY 
MIRROR" și „DAILY TELEGRAPH" 
evidențiază că, în interviurile acor
date presei vest-germane, președin
tele Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
trebuie făcut totul pentru a opri 
amplasarea de noi rachete în Europa. 
Președintele Nicolae Ceaușescu. men
ționează ziarul, relevă pericolul spo
ririi numărului de rachete, rachete 
ce ar putea duce Ia distrugerea în
tregului continent european.

Sub titlul „PREȘEDINTELE 
CEAUȘESCU SE ALĂTURĂ APE
LULUI PENTRU DEZARMARE NU
CLEARĂ", ziarul „INTERNATIONAL 
HERALD TRIBUNE" relevă faptul 
că. in interviurile acordate unor ziare 
vest-germane, conducătorul partidului 
și statului nostru a subliniat necesi
tatea unor acțiuni hotărite pentru 
stoparea cursei înarmărilor nucleare 
și preintimplnarea pericolului pe care 
acestea il reprezintă pentru Europa. 
El a chemat la oprirea amplasării de 
noi rachete în Europa. Apelul echili
brat al președintelui Nicolae 
Ceaușescu — subliniază ziarul — poa
te fi salutat de oficialitățile din 
Occident.

Agenția „ASSOCIATED PRESS" 
informează despre Apelul pentru 
dezarmare și pace, lansat de 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste, apel ce ii îndeamnă pe ro
mâni „să se alăture demonstrațiilor 
împotriva războiului și cere înghe
țarea cheltuielilor militare la nivelul 
anului 1931, precum și reducerea bu
getelor militare cu cel puțin 10 la 
sută pină in anul 1985". Ziarele ro
mânești — arată agenția — condam
nă desfășurarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune in Europa.

RADIOTELEVIZIUNEA CANA
DIANA (C.B.C.) ' a făcut cunoscut 
conținutul Apelului F.D.U.S. pentru 
dezarmare șl pace in cadrul unei 
ample emisiuni avind ca temă 
, .DEZARMAREA ȘI VIITORUL O- 
MENIRII". Au fost prezentate ele
mentele de bază ale propunerilor ro
mânești de dezarmare, sublihiindu-se 
că instituirea unui climat de Încre
dere la nivel internațional va per
mite statelor să se dezvolte Ia adăpost 
de orice agresiune din afară.

Posturile de radio și televiziune 
din KUWEIT au transmis, in cadrul 
programelor de știri, ample relatări 
despre, chemarea adresată de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
atit statelor membre ale Tratatului 
de la Varșovia, cit și țărilor N.A.T.O., 
de a opri amplasarea de noi rachete 
cu rază medie de acțiune în Eurq- 
pa si de a trece la reducerea celor 
existente. S-a subliniat, totodată, că 
președintele României s-a pronunțat 
consecvent pentru realizarea unor 
măsuri concrete de dezarmare. în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru înlăturarea oricăror armja 
atomice din Europa, precum și pen
tru acțiuni de creștere a încrederii 
pe continent.

Ziarul argentinian „CLARIN" ara
tă că președintele României s-a 
pronunțat pentru retragerea rachete
lor nucleare cu rază medie de acțiu
ne de pe continentul european și 
evitarea introducerii în Europa de 
noi rachete. Președintele Nicolae 
Ceaușescu — subliniază ziarul — a 
propus, totodată, reducerea cheltuie
lilor militare în întreaga lume, ca 
modalitate de a contribui la scăde
rea decalajelor dintre cei bogați și 
cei săraci, la crearea unei noi or
dini economice internaționale.

Spații ample a dedicat pozițiilor 
României și presa peruană. Ziarele 
„EL COMERCIO", „EL OBSERVA- 
DOR", „LA PRENSA", CORREO" 
și „LA CRONICA" au publicat pe 
prima pagină articole și comentarii 
privind poziția Si propunerile Româ
niei.

Personalități politice peruane au 
apreciat claritatea, realismul și cu
tezanța abordării de către președin
tele României a problemelor cruciale 
ale lumii de azi.

(Agerpres)

întocmit in 1971. ca urmare a unei 
propuneri a României in spiritul cu- 
vîntării rostite de la înalta tribună 
a sesiunii jubiliare a O.N.U. din 1970 
de către președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care a dat 
expresie preocupării profunde a po
porului nostru, a tuturor popoarelor, 
față de urmările grave ale competi
ției armamentelor, raportul a fost 
actualizat pentru prima oară in 1977, 
spirala tot mai vertiginoasă a aces
tei competiții făcind acum necesară 
o nouă actualizare a sa.

în răspunsul guvernului român se 
subliniază că, în ciuda negocierilor 
desfășurate, a diferitelor propuneri 
avansate, ca și a rezoluțiilor adopta
te de O.N.U., cursa înarmărilor a 
continuat fără preget, a primit noi și 
importante impulsuri, îndeosebi in 
ultimii ani, atingind dimensiuni fără 
precedent.

Asa cum se evidențiază si in A- 
nelul Dentru dezarmare si Dace al 
F.D.U.S.. răspunsul accentuează că 
oprirea cursei înarmărilor si tre
cerea la măsuri hotărite de dezar
mare. in primul rind de dezarmare 
nucleară, constituie singura cale pen
tru a determina ieșirea omenirii din 
impasul actual, pentru a se ajunge 
la eliminarea principalelor surse de 
confruntare si a pericolului de 
război, pentru a ridica de ne ume
rii popoarelor povara copleșitoare 
a cheltuielilor militare.

în continuarea răspunsului gu
vernului român se arată, cu date și 
cifre edificatoare, că, mobilizifidu-și 
la maximum resursele sale materiale

Reuniunea la nivel înalt a Consiliului de Cooperare al Golfului
RIAD 12 (Agerpres). — La Riad 

s-au încheiat lucrările celei de-a 
doua reuniuni la nivel înalt a Con
siliului de Cooperare al Golfuiui 
(C.C.Gd. Au participat șefii de stat 
ai Arabiei Saudite, Kuweitului, Emi
ratelor Unite, Bahrainului, Qatarului 
și Omanului-, Potrivit comunicatului 
final, în cadrul reuniunii au fost dis
cutate ultimele evoluții ale situației 
politice, economice și militare a re
giunii Golfului.

Consiliul- a aprobat- Planul de pace 
propus de Arabia Saudită asupra 
Orientului Mijlociu, care preconizea
ză crearea unui stat palestinian și

Luări de poziție și acțiuni de masă 
în sprijinul dezarmării

Reuniunea unor personalități politice europene la Roma
ROMA 12 (Agerpres). — La Monte- 

citorio, sediul Camerei Deputaților 
din Italia, are loc o intilnire interna
țională consacrată păcii și dezarmă
rii, organizată sub patronajul Funda
ției pentru pace „Bertrand Russell". 
Iau parte peste 60 de oameni politici 
din 17 țări europene ■— informează 
agenția A.N.S.A.

Luind cuvîntul, Lucio Lombardo 
Rădice, reprezentant al Partidului 
Comunist Italian, a spus că este ne
cesar să se pună pe prim plan un 
program minim comun care să cu
prindă : refuzul Europei de a găzdui 
bofnba americană cu neutroni; nead-

S.U.A. „Ziua de luptă împotriva pericolului nuclear"
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

„Ziua de luptă împotriva pericolului 
nuclear", desfășurată, la 11 noiem
brie, în Statele Unite, s-a transfor
mat într-una dintre cele mai ample 
manifestări împotriva cursei înarmă
rilor. Zeci de mii de persoane au par
ticipat la acțiunile organizate in 147 de 
universități și colegii din 42 de state 
americane. în fața celor prezenți au

„JAPONIA nu va accepta ca pe teritoriul său să fie amplasat 
armament nuclear"

TOKIO 12 (Agerpres). — „Japo
nia nu va accepta ca pe teritoriul 
său să fie amplasat armament nu
clear tactic american" — a declarat 
în Parlamentul nipon K. Myadzava. • 
secretar general al guvernului nipon. 

și umane in vederea unei dezvoltări 
economice rapide, a reducerii siste
matice a distanței care o separă de 
țările avansate din punct de vedere 
economic, România depune eforturi 
permanente pentru a menține cheltu
ielile in scopuri militare, ca si resur
sele materiale și umane destftiate 
apărării, in limite care să nu afec
teze acest proces de dezvoltare ra
pidă. Din dorința de a da un conți
nut concret propunerilor sale privind 
înghețarea și reducerea bugetelpr 
militare. România a redus unilateral, 
in ultimii trei ani, cheltuielile buge
tare in scopuri militare.

Noua versiune a Raportului asupra 
consecințelor economice și sociale ale 
cursei înarmărilor, se subliniază iii 
răspuns, trebuie să constituie un do
cument de referință, menit nu numai 
să pună in evidență cu toată clari
tatea urmările nefaste ale actualelor 
tendințe asupra vieții politice, econo
mice și sociale a tuturor națiunilor, 
dar să conțină, totodată, idei si propu
neri care să contribuie la depășirea 
momentului critic actual și să declan
șeze procesul dezarmării. O măsură 
care ar avea o mare importanță in 
această direcție ar fi înghețarea' si re
ducerea cu 10—15 la sută a cheltuie
lilor militare, sumele astfel economi
site urmind a fi folosite jumătate 
pentru sprijinirea eforturilor de dez
voltare ale țărilor rămase in urmă 
din punct de vedere economic, jumă
tate pentru programele de dezvoltare 
economico-socială a tuturor țărilor 
care procedează la o asemenea re
ducere.

restituirea teritoriilor ocupate de 
Israel după războiul din 1967. pre
cum și recunoașterea dreptului tutu
ror statelor din zonă de a trăi în 
pace. Planul urmează să fie prezen
tat reuniunii arabe la nivel înalt, 
care , va av.ea, loc in orașul marocan 
Fes, la 25 noiembrie. Totodată, co
municatul reafirmă sprijinul tarilor 
participante „față de lupta poporului 
palestinian pentru recunoașterea 
dreptului său la autodeterminare și 
de edificare a unui stat independent 
sub conducerea Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei".

miterea lărgirii blocurilor actuale ; 
neadmiterea amplasării de rachete cu 
rază medie de acțiune ; acordarea de 
sprijin față de toate propunerile de 
instituire a unor zone, denuclearizate ; 
intilniri cu reprezentanți din țările 
europene pe tema denuclearizări:.

Au luat cuvîntul, de asemenea, Ken 
Coates, directorul Fundației „Ber
trand Russell", Albert de Smaele, de
putat socialist și fost ministru al 
Belgiei, Marten van Traa, secretar 
național al Partidului Muncii din 
Olanda, și Melo Antunes, fost minis
tru de externe portughez.

luat cuvîntul cunoscute personali
tăți ale vieții politice, oameni de 
stat, specialiști în problemele dezar
mării. cunoscuți oameni de știință, 
care au subliniat necesitatea strin
gentă a frinării cursei înarmărilor, 
continuării procesului de destindere 
precum și a convorbirilor și negocie
rilor in domeniul dezarmării.

Aceeași poziție a fost exprimată și 
de M.A.E. al Japoniei, care arăta 
intr-un document .că ..amplasarea de 
armament nuclear al S.U.A. în Ja
ponia este imposibilă, indiferent sub 
ce formă ar avea loc aceasta".

ROMA 12 (Agerpres). — în cadrul 
celei de-a XXI-a sesiuni a Conferin- 
ței generale a F.Ă.O. au început 
dezbaterile in plenul conferinței.

Luind cuvîntul, șeful delegației ro
mâne, ambasadorul Ion Mărgineanu, 
a evidențiat inițiativele și acțiunile 
concrete promovate cu consecvență 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. con
sacrate realizării unei noi ordini eco
nomice internaționale, a unor relații 
de tip nou in raporturile între state. 
„România, a arătat vorbitorul, apre
ciază că actuala criză economică 
mondială, care se răsfringe in mod 
considerabil asupra alimentației și 
agriculturii, s-a. agravat din cauza 
cursei nestăvilite a Înarmărilor, 
recrudescenței vechii politici de for
ță și dictat, amestecului în treburile 
interne ale popoarelor, creind un cli
mat de incertitudine, de amenințare 
la adresa păcii, independentei și 
securității popoarelor, mai ales a ță
rilor in curs de dezvoltare".

Șeful delegației române a prezen
tat noua și strălucita inițiati
vă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a României socialiste, re

scurt

I CENTENARUL GEORGE E- 
NESCU. In cadrul manifestărilor 

I organizate in Belgia cu prilejul cen
tenarului nașterii lui George Eneșcu, 
la primăria din Bruxelles a avut

• loc un concert susținut de violonis
tul Marcel Debod, fost elev al ma-

• relui muzician român, și de pianis
tul Serge Bemant — ambii profe-

Isori la Conservatorul regal de mu
zică din capitala belgiană.

I CONTACTE POLONO-AUSTRIE- 
CE. Ministrul de externe al R. P.

1 Polone, Jozef Czyrek, și-a încheiat 
. vizita in Austria, unde a fost pri

mit. de cancelarul federal Bruno
I Kreisky. După cum, informează a- 

genția P.A.P., in comunicatul co-
| mun se relevă că părțile, doresc să 
| acționeze în direcția continuării po

liticii de destindere și colaborare in 
I Europa, Miniștrii de externe și-au 

exprimat speranța că reuniunea da 
la Madrid va da rezultate pozitive 
în toate aspectele înscrise in Actul 

| final al Conferinței de la Helsinki.

ALEGERI GENERALE ANTICI-
| PATE ÎN DANEMARCA. Primul 

ministru danez. Anker Juergensen, 
a convocat, pentru data de 8 de-

Icembrie. alegeri generale anticipa
te. după ce guvernul său a fost pus 
în minoritate in parlament cu pri
lejul votului asupra pachetului de

1 măsuri de reforme financiare. După 
J cum informează agenția France 

Presse. o moțiune în care se cerea
I guvernului să renunțe la proiectul

La Paris a fost lansat

,,Dicționarul presei scrise și audiovizuale" 
în limbile franceză, italiană, portugheză, română și spaniolă

PARIS 12 (Agerpres). — La Pa
ris a. avut loc festivitatea lansării 
„Dicționarului presei scrise și au
diovizuale" — lucrare poliglotă care 
grupează termenii specifici din lim
bile franceză, italiană, portugheză, 
română și spaniolă.

Elaborat de Asociația franceză de 
terminologie și Institutul de lingvis
tica al Universității București, dic
ționarul. a fost tipărit de editura 
pariziană „La Maison du diction- 
naire". El include cite aproximativ 
1 800 de termeni din fiecarg din 
cele cinci limbi și se adresează spe
cialiștilor din domeniul presei și tu
turor celor interesați din rindul ce
lor 600 de milioane de persoane 
care formează in prezent „lumea 
latină".

Al doilea zbor al navetei spațiale 
„Columbia"

CAPE CANAVERAL 12 (Agerpres). 
— Naveta spațială americană „Co
lumbia" a fost lansată, joi. la ora 
15.10 GMT de la Cape Canaveral, 
încenind astfel cel de-al doilea zbor 
experimental al primului vehicul 
spațial reutilizabil. Echipajul navetei 
spațiale este format din doi astro- 
nauti — Joe Engle (49 de a.ni) și 
Richard Truly (44 de ani). în timpul 
zborului orbital, care va dura cinci 
zile, patru ore si zece minute, astro- 
nautii vor efectua un complex de 

flectată în Apelul F.D.U.S. subliniind 
că lupta pentru dezarmare, pentru 
reducerea cheltuielilor militare re
prezintă „o parte integrantă a luptei 
împotriva decalajelor dintre cei bo
gați și cei săraci, pentru o nouă or
dine economică internațională, pen
tru a se asigura un sprijin puternic 
țărilor in curs de dezvoltare, în ve
derea progresului laț economic și so- 
social. pentru soluționarea probleme
lor grave ale subalimentatiei".

După ce s-a referit la politica tării 
noastre in domeniul alimentației și 
agriculturii, vorbitorul a subliniat 
rolul ce revine F.A.O., Programului 
Alimentar Mondial, altor organizații 
și organisme din sistemul O.N.U. 
pentru elaborarea și punerea în prac
tică a politicii și strategiei la nivel 
regional și international, a mecanis
melor și ajutoarelor alimentare ordi
nare și de urgență, a proiectelor de 
asistentă în favoarea dezvoltării a- 
griculturii, pentru folosirea in mod 
rațional și eficace a resurselor finan
ciare ale F.A.O. și altor organisme 
internaționale specializate.

său de reforme financiare a fost 
adoptată de parlament.

CONVORBIRI ITALIANO-IN- | 
DIENE. La Roma s-au incheiat con
vorbirile intre primul ministru al I 
Indiei, Indira Gandhi, aflată in vi- I 
zitâ oficială la Roma, și premierul 
italian, Giovanni Spadolini. într-o . 
conferință de presă comună, cei doi I 
șefi de guvern au declarat că in I 
cursul întrevederilor s-a efectuat 
un amplu schimb de opinii asupra I 
unor probleme ce privesc relațiile 
bilaterale și aspecte ale situației in
ternaționale. I

CRIZA DE GUVERN DIN BEL- I 
GIA. Regele Baudouin al Belgiei 
si-a incheiat consultările cu lide- I 
rii DrinciDalelor Dartide politice re- | 
prezentate in oarlafhent. in vederea 
desemnării unei personalități insăr- i 
cinate cu negocierea componentei 
viitoarei coaliții guvernamentale. La * 
sfîrsitul consultărilor, suveranul . 
belgian l-a desemnat cu această I 
misiune ne Herman Vanderpoorten, | 
liderul grupului liberal flamand în 
Senat, fost ministru. Vanderpoorten | 
isi va începe vineri consultările in I 
legătură' cu misiunea ce i-a fost * 
încredințată. ,

MEDALIE. Juriul celui de-al | 
39-lea Concurs internațional al ce
ramicii de artă de la Facnza (Ita- i 
lia) a acordat artistei românce Ar:- •' 
na Ailincâi „Medalia. d> argint" 1 
pentru lucrarea „Dezvoltare".

In alocuțiunea rostită cu această 
ocazie, Manuel Fraga Iribarne. pre
ședintele Consiliului executiv al U- 
niunii latine, a subliniat impor.an.a 
deosebită a acestui eveniment edi
torial pentru conservarea civiliza
ției latine. El a salutat cu multă 
căldură participarea României la 
elaborarea dicționarului, eviden
țiind calitatea deosebită a activită
ții desfășurate intr-un timp scurt 
de cercetătorii români.

Aducind un omagiu latinității ro
mâne, M. F. Iribarne a reamintit 
celor prezenți că originea latină a 
limbii și poporului român a fost 
marcată cu deosebit succes cu u:i 
secol in urmă, cind m,arele poet: 
Vasile Alecsandri cucereh la Mont
pellier, in Franța, laurii 'Ojț,cursului 
internațional „Jocurile latinității".

observații, cercetări si experimente 
științifice. între care figurează conti
nuarea studiilor. asupra Pămîntului 
si verificarea funcționării unui braț 
articulat telecomandat cu o lungime 
de 15 metri conceput special pen
tru lansarea sau recuperarea din spa
țiu a sateliților artificiali.

Dacă programul misiunii nu va 
suferi modificări, naveta va reveni 
ne Pămint la 17 noiembrie, ora 16,40 
GMT.

Un NU hotărît războiului!“
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Globul terestru a devenit un imens 
arsenal — așa cum sugerează revista 
americană „Time" in desenul de pe 
copertă. Pentru dezamorsarea bom
belor acumulate pe Terra și lichida
rea lor, pentru dezarmare se pro
nunță forțe tot mai largi pe toate 
continentele. „Să nu mai fie război 
— scrie pe lozinca purtată in fruntea 
coloanelor de manifestanți din Osaka 
(Japonia). Imaginea din dreapta în
fățișează o secvență din timpul unei 
adunări populare desfășurate la 
Bonn: noi semnături pe un apel in 
sprijinul dezarmării.


