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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în spiritul relațiilor de solidaritate militantă
statornicite între poporul român și poporul

babwe, ieri a început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE ÎN ȚARA

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primii pe ministrul coordonator pentru probleme economice, 

financiare și industriale al Republicii Indonezia
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae.Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Widjojo Niti- 
sastro. ministrul coordonator pentru 
probleme economice, financiare si 
industriale al Republicii Indonezia, 
care se află intr-o vizită in tara 
noastră, in fruntea unei delegații.

La primire a luat parte Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al suvera
nului. ministrul comerțului exterior 
si cooperării economice, internațio
nale.

A fost de fată general brigadier 
Soesidarto. ambasadorul Indoneziei 
la București.

Oaspetele a exprimat ințreaaa sa 
gratitudine pentru primirea acordată 
si a transmis tovarășului Nicolae 
Ceausescu, din partea președintelui 
Republicii Indonezia, general Su
harto. un mesai de prietenie si cele 
mai bune urări de sănătate si ferici
re personală, de prosperitate pentru 
poporul român. Ministrul indonezian 
a exprimat, totodată, dorința pre
ședintelui Suharto de a acționa pen
tru dezvoltarea relațiilor de priete
nie si colaborare dintre Indonezia si 
România în toate domeniile de inte
res comun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesai si a adresat, 
la rindul său. președintelui Republi
cii Indonezia salutul său cordial și 
cele mai bune urări, iar ponorului 
indonezian prieten Urări de succese 
în dezvoltarea economică si socială 
a patriei sale. Președintele României 
a subliniat că împărtășește dorința 
șefului statului indonezian privind 
dezvoltarea raporturilor de colaborare 
româno-indoneziene.

în cadrul întrevederii a fost expri
mată dorința reciprocă de a extinde 
colaborarea și cooperarea româno-in- 
doneziană pe plan economic, indus
trial și în alte domenii de activitate, 
potrivit intereselor țărilor și popoare
lor noastre.

A avut Ioc, de asemenea, un schimb 
de vederi cu privire la unele pro
bleme actuale ale situației interna
ționale, relevindu-se necesitatea spo
ririi eforturilor tuturor statelor pen
tru reluarea și continuarea politicii 
de destindere, pace și respect al in
dependenței naționale, pentru rezol
varea pc cale pașnică, prin tratative, 
a stărilor de încordare și conflict din 
diferite zone ale lumii, pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru trece

rea la măsuri dc dezarmare și. în 
primul rind, de dezarmare nucleară, 
care să asigure un climat de securi
tate, colaborare și Înțelegere interna
țională.

A fost subliniată, totodată, necesi
tatea intensificării Colaborării, intre 
țările mici și mijlocii, țările in curs 
de dezvoltare și nealiniate, ca și m 
cadrul unor organisme internaționa
le. in vederea soluționării juste și 
durabile a problemelor care confruntă 
omenirea, lichidării subdezvoltării și 
făuririi unei noi ordini economice 
mondiale, care să asigure o colabora
re neîngrădită intre toate popoarele, 
condiții echitabile de dezvoltare pe 
calea progresului economic și social 
tuturor națiunilor. .S-a relevat, in 
acest sens, rolul ce revine O.N.U. in 
adoptarea de măsuri care să ducă la 
diminuarea decalajelor economice 
dintre state, precum și țărilor mici 
și mijlocii în determinarea unor mă
suri eficiente de reducere a cheltuie
lilor militare și folosire a fondurilor 
astfel eliberate pentru propășirea ță
rilor in curs de dezvoltare.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

ROBERT MUGABE
" '>1

NOASTRA

Lo sosire» pe aeroportul Otopeni

începerea convorbirilor oficiale

*

între tovarășul Nicolae Ceausescu
si tovarășul Robert Mugabe

TOVARĂȘULUI
Ceremonia

sosirii în Capitală

TINERETUL ROMÂNIEI 
se pronunță ferm împotriva 
înarmărilor nucleare, pentru 
dezarmare, pentru viitorul 
pașnic al întregii omeniri!

secretar general al 
Comunist Român, pre- 
Republicii Socialiste 

și a tovarășei Elena 
vineri dimineața a sosit 

înțr-o vizită ..oficială

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, 
Partidului 
ședințele 
România. 
Ceaușescu,
în Capitală, 
de prietenie, tovarășul Robert Mu
gabe. președintele Uniunii Națio
nale Africane Zimbabwe — Frontul 
Patriotic, primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe, împreună cu to
varășa Sally Mugabe.

Vizita înaltului oaspete Zimbab
wean constituie expresia voinței 
comune de a dezvolta și adinei in 
continuare relațiile dintre țările 
noastre. Dialogul la nivel înalt pri
lejuit de această vizită va deschide 
noi orizonturi raporturilor de prie
tenie și colaborare dintre partidele 
și statele noastre, in interesul și 
spre binele celor două popoare, al 
luptei pentru eliminarea definitivă 
a colonialismului de pe pămintul 
african, a politicii imperialiste de 
dominație si dictat, in folosul cau
zei păcii, securității internaționale 
și progresului social.

Ceremonia sosirii solilor po
porului Zimbabwean a avut loc pe 
aeroportul Otopeni.

Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Robert Mugabe. înca
drate de drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Zimbabwe. Pe mari pan
carte erau înscrise urările : „Bun 
venit in Republica Socialistă Româ
nia tovarășului Robert Mugabe, 
președintele Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe — Frontul Pa
triotic. primul ministru al Republi- 
'ii Zimbabwe !“, ,,Sâ se dezvolte 
continuu relațiile de prietenie, co
laborare și solidaritate militantă 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Națională Africană Zim
babwe — Frontul Patriotic, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Zimbabwe, în interesul ce
lor două popoare, al luptei pentru 
pace, independentă și progres so
cial !“

La coborîrea din avion, tovarășul 
Robert Mugabe și tovarășa Sally 
Mugabe sint salutați cu deosebită 
cordialitate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Robert Mugabe își 
string mîînile cu căldură, se îm
brățișează.

în intimpinarea oaspeților, pe ae
roport au venit tovarășii ilie Ver
deț. Virgil Cazacu. Ion Coman, 
Nicolae Constantin. Ion Dincă, Lu
dovic Fazekas, Cornelia Filipaș, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu, Aneta Spornic, Ștefan An
drei. Suzana Gâdea. Constantin Ol- 
teanu, membri ai C.C. al P.C..R., ai 
guvernului, generali, alte persoane 
oficiale.

A fost prezent ambasadorul 
României în Republica Zimbabwe, 
Petre Blajovici.

Erau de față șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București 
ale țărilor africane membre ale Or
ganizației Unității Africane, amba
sadorul Iugoslaviei, precum și re
prezentantul Ș.W.A.P.O.

Primul ministru ăl Republicii 
Zimbabwe este însoțit în această 
vizită de tovarășii Witness Mang- 
wende, ministrul afacerilor externe, 
Enos Nkala. ministrul finanțelor, 
Frederick Shava, ministrul plani
ficării și dezvoltării forței de mun
că. Moses Mvenge, adjunct al mi
nistrului comerțului, Swithum Mom- 
beshora. adjunct al ministrului 
agriculturii, de alte persoane ofi
ciale.

O gardă aliniată ne aeroport a 
prezentat onorul. Sint intonate 
imnurile de stat ale Republicii 
Zimbabwe și Republicii Socialiste 
România. în timp ce in semn de 
salut sint trase 21 de salve de arti
lerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Robert Mugabe 
trec in revistă garda de onoare.

Un grup de pionieri au oferit to
varășilor Nicolae Ceaușescu și 
Robert Mugabe, tovarășei Sally 
Mugabe buchete de flori.
(Continuare în pag. a III-a)

La Palatul Consiliului de Stat au 
început, vineri, 13 noiembrie, con
vorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Robert 
Mugabe, președintele Uniunii Na-

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea tovarășului 

Robert Mugabe și a tovarășei Sally Mugabe

ționale Africane Zimbabwe — 
Frontul Patriotic, primul ministru 
al Republicii Zimbabwe.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Ilie Verdeț, prim-ministru al gu
vernului, Nicolae Constantin, vi
ceprim-ministru, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Ma
xim Berghianu, ministrul muncii, 
Dumitru Bejan, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice

Internaționale. Silviu Curticeanu 
secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat. Iulian Bituleanu, 
adjunct al ministrului finanțelor, 
Adrian Rogojeanu, adjunct al mi
nistrului agriculturii și industriei 
alimentare, general-locotenent Vic
tor Stănculescu, adjunct al minis- 

Petre 
noâs- 
Petre

trului apărării naționale, 
Blajovici, ambasadorul țării 
tre în Republica Zimbabwe, 
Tănăsie, director în M.A.E.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, si to
varășa Elena Ceaușescu au ofe
rit. vineri, la Palatul Consiliului de 
Stat, un dineu oficial în onoarea to
varășului Robert Mugabe., președin
tele Uniunii Naționale Africane Zim
babwe — Frontul Patriotic, prim-mi
nistru al Republicii Zimbabwe, si a 
tovarășei Sally Mugabe.

Au participat tovarășii Ilie Verdeț.

Iosif Banc. Cornel Burtică. Virgil 
Cazacu. Lina Ciobanu. Ion Coman, 
Nicolae Constantin. Ion Dincă. Lu
dovic Fazekas, Cornelia Filipaș. 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu. Gheorghe Radu
lescu. Aneta Spornic. Ștefan Voitec. 
Stefan Andrei. Mihai Gere. Suzana 
Gâdea. Ana Muresan. Constantin Ol- 
teanu. Cornel Onescu. Richard Win
ter. membri ai C.C. al P.C.R.. ai gu
vernului. conducători ai unor insti
tuții centrale, organizații de masă si 
obștești, alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, to
varășii Witness Mangwende. Enos 
Nkala. Frederick Shava. Moses 
Mvenge. Swithum Mombeshora. ce
lelalte persoane oficiale din Repu
blica Zimbabwe.

In timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o ambiantă de cordialitate si prie
tenie. tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Robert Mugabe au rostit 
toasturi.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceausescu

Toastul tovarășului

Robert Mugabe

„Să facem totul pentru a asigura 
civilizația, viitorul generației noastre, 
al generațiilor care vor urma! Să facem 
ca viitoarele generații să poată spune: 
iată, generația care a trăit în condițiile 
grele ale sfîrșitului anilor 2000 și-a 
făcut datoria, a luptat pentru a asigura 
pacea, viața"

NICOLAE CEAUȘESCU
Răspunzînd noii inițiative de pace a tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, Apelului Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, sute de mii de tineri 
au luat parte ia însuflețitele marșuri și mitinguri 
ale tineretului, care au avut loc joi și vineri, în 
toate județele țării.

în cadrul acestor impunătoare demonstrații, 
din piepturile tinerești ale participanților au răsu
nat cu vigoare :

• Ceaușescu - România - Pace!
• NU rachetelor în Europa! NU 

bombei cu neutroni!
• Sîntem solidari cu toți tinerii 

in apărarea dreptului la viață, 
la pace!

Ca expresie a voinței întregului nostru popor, 
mii de oameni ai muncii au participat la mitingu
rile și adunările care au continuat, ieri, în între
prinderi, instituții, unități agricole, comune.

ASTĂZI, ÎN CAPITALĂ, UN MARE MARȘ 
AL PĂCII, CU PARTICIPAREA REPRE
ZENTANȚILOR TINEREI GENERAȚII DE
SEMNAȚI ÎN CADRUL ACȚIUNILOR CARE 
AU AVUT LOC ÎN TARĂ ÎN ULTIMELE 
ZILE
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Tovarășe Robert Mugabe,
Tovarășă Sally Mugabe,
Dragi oaspeți din Republica Zimbabwe,
Tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăcere 6ă vă salut cordial, ca 

oaspeți ai României socialiste și să vă adresez o călduroasă 
urare de bun venit în țara noastră. Ne bucurăm să salu
tăm, prin dumneavoastră, poporul prieten Zimbabwean, care 
pășește astăzi pe calea afirmării sale libere și inde
pendente.

Vizita pe care o întreprindeți în România constituie o 
ilustrare a bunelor raporturi de prietenie și solidaritate 
statornicite intre partidele și popoarele noastre in anii 
îndelungatei lupte de eliberare națională duse de poporul 
Zimbabwean, o expresie a dorinței comune de a acționa, 
în condițiile noi de astăzi, pentru dezvoltarea tot mai largă 
a acestor relații.

Poporul român, care a sprijinit activ lupta de eliberare 
națională a poporului Zimbabwean, urmărește cu interes 
progresele pe care tînăra Republică Zimbabwe le obține în 
consolidarea independenței naționale și dezvoltarea econo
miei țării, în făurirea unei vieți noi, libere și demne.
(Continuare in pag. a III-a)

Tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu,
Tovarăși miniștri, 
Distinși oaspeți, 
Tovarăși și prieteni,

Tin să vă mulțumesc, tovarășe președinte, pentru 
vintele amabile oe care ati binevoit să le rostiti la adresa 
mea și a poporului Republicii Zimbabwe. înainte de 
toate permiteti-mi. vă rog. să exprim aprecieri pentru 
deplina amabilitate si ospitalitate cu care am fost în
conjurați de către dumneavoastră si poporul român din 
primul moment al sosirii noastre la București. Asa cum 
se poate vedea si acum, ospitalitatea dumneavoastră se 
confirmă cu prisosință la această masă. In numele meu 
personal, al soției mele si al întregii noastre delegații, 
doresc să vă adresez mulțumiri profunde pentru tot ceea 
ce ati făcut pentru a ne simți atît de bine, ca acasă.

Faptul că ne aflăm împreună la această masă repre
zintă un simbol elocvent al relațiilor dintre cele două 
națiuni ale noastre. Am sentimentul că. la drept vorbind, 
nu mă aflu în calitate de oasoete la masa dumneavoas
tră. tovarășe președinte. Popoarele noastre s-au aflat în
totdeauna împreună în timpul zilelor tulburi ale luptei
(Continuare in pag. a III-a)

(Continuare în pag. a III-a)
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In fiecare județ, in fiecare comună, prin folosirea intensivă a mijloacelor

mecanice, prin ampla mobilizare a tuturor locuitorilor satelor
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DIVERS
Vi ritul pus 
la lucru

O veste de ultimă oră : 
in localitatea Sfintu Gheorghe 
din Delta Dunării a fost pusă in 
funcțiune o instalație eoliană 
pentru producerea energiei elec
trice. cu o putere instalată de 
10 kilowați.

Pină aici, o știre ca oricare 
alta despre eforturile ce se fac 
pentru a pune la lucru vi n-tul, 
soarele, apa. Ceea, ce ne-a făcut 
s-o inserăm în rubrica noastră 
este caracterul ei de noutate în 
materie : instalația eoliană din 
mirifica Deltă a Dunării este 
folosită pentru-... irigații și de
secări. Cu ajutorul vintului se 
pune in funcțiune o pompă cu 
un debit de 40 metri cubi de 
apă pe oră.

$i încă ceva : anul viitor, tot 
aici, vintul va fi pus să alimen
teze cu energie electrică și cher
hanaua. Cineva observa : pește 
să fie, că de vînt nu ducem 
lipsă.

Merele dulci 
ale lui Mereacre

Nu-i deloc un joc de cuvinte. 
în mietul nopții, autoturismul 
I—GL—8170 a oprit lingă livada 
I.A.S. Bir Iod. în. pomii incărcați 
de rod, merele roșii luminau 
parcă pe crengi asemenea, becu- 
lețelor in pomul de iarnă, aștep- 
tîndu-și, in zori, culegătorii. îna
intea lor insă a venit cu respec
tivul autoturism un gălățean cu 
un nume parcă predestinat — 
Ion Mereacre — împreună cu 
un altul și au început să încar
ce portbagajul mașinii cu mere 
mari, frumoase, dulci. Deși 
dulci, merele furate i-au lăsat 
lui Mereacre și amicului său un 
gust acru...
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ARĂTURILE ADlNCI, TOATE CELELALTE LUCRĂRI 
DIN CÎMP, ÎNCHEIATE GRABNIC!

tulcea: Se transportă ultimele 
cantități de porumb din cîmp

De Îndată ce viscolul și ninsorile 
au incetat, oamenii ogoarelor din ju
dețul Tulcea au reluat activitatea in 
cîmp. Stratul de zăpadă de peste 20 
de centimetri împiedică deocamdată 
efectuarea arăturilor pe cele 35 000 
ha cite au mai rămas din cele 110 334 
ha planificate în acest an. în aceste 
condiții, forțele mecanice și umane 
au fost concentrate la transportarea 
producției din cîmp. La căderea ză
pezii. pe tarlalele cooperativelor 
agricole și ale întreprinderilor agri
cole de stat din județul Tulcea rămă
seseră peste 11000 tone do porumb 
de transportat. Comandamentul ju
dețean pentru agricultură a hotărît 
suplimentarea mijloacelor de trans
port, mobilizarea întregii suflări a 
satelor la scoaterea producției din 
cîmp. Astfel, din stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii au fost tri
mise spre unitățile care mai au po
rumb in cîmp încă 500 de remorci, 
iar din unitățile economice ale jude
țului — mijloace auto de transport 
care însumează o capacitate de 1 860 
tone. Joi, 12 noiembrie, în majorita
tea unităților agricole care au porumb 
in cîmp s-au transportat cantități în
semnate în bazele de recepție.

..Se lucrează destul de greu — ne 
Spunea tovarășul Vasile Geană, se
cretar al comitetului județean de 
partid. In aceste condiții însă sint 
unități care au transportat intr-o zi 
sute de tone de porumb. In consiliul

agroindustrial Dăeni, de pildă, unde 
stratul de zăpadă este destul de 
mare, am făcut drum cu tractoarele 
A-1800, apoi tractoarele cu remorci 
de la I.A.S. Rahmanu au transportat 
peste 200 de tone de porumb intr-o 
zi, iar la C.A.P. Peceneaga — 100 
tone. Joi. 12 noiembrie, in județ s-au 
transportat în bazele de recepție 
1 300 tone de porumb". Remarcăm de 
asemenea buna Organizare a încăr
cării și transportării porumbului la 
I.A.S. Mihajl Kogălniceanu. Aici. joi. 
cu toate că tractoarele și autocami
oanele mergeau cu greu pină la locul 
unde se aflau grămezile de știuleți, 
din cîmp s-au transportat in bazele 
de recepție 500 de tone de porumb.

Notăm și un alt succes al agricul
torilor tulceni. La 13 noiembrie ei 
au raportat încheierea livrărilor can
tităților de porumb planificate la 
fondul de stat — 45 000 tone. Cele
lalte cantități de porumb aflate încă 
în cimp sau depozitate în unitățile 
cultivatoare se vor preda fabricilor 
de nutrețuri combinate sau la com
plexele zootehnice.

Așa cum se lucrează în aceste zile, 
cu toate condițiile grele, există posi
bilitatea ca în maximum trei zile 
cele 10 000 tone de porumb aflate 
acum în cimp să fie puse la adăpost,

Neculai AM1HULESEI 
corespondentul „Scînteii"

tă direcție este nevoie să fie repar
tizate mai multe forțe și mijloace 
pentru a strînge grabnic acest nutreț 
necesar zootehniei, pentru a nu ră- 
mîne resturi vegetale în calea trac
toarelor. Ne aflăm pe terenurile 
cooperativei agricole Vieru. O for
mație de mecanizatori fusese repar
tizată la transportul porumbului și 
sfeclei de zahăr. La marginea satului 
Hodivoaia zece tractoare veneau din 
cimp cu remorcile goale. Au ajuns 
goale în sat deoarece a lipsit forța

de muncă pentru încărcarea știuleți- 
lor, iar singurul mijloc mecanic des
tinat acestei operațiuni nu mai func
ționa din lipsă de motorină. Erau de 
față, ca și cum nu ar fi fost, pre
ședintele cooperativei agricole, to
varășul Bîrlan Gheorghe, și șeful de 
fermă Biță Răgman.

Nu e timp de pierdut, dragi 
tovarăși !

C. BORDEIANU 
Petre CR1STEA

dolj: Deci se poate! 11000 tone sfeclă 
recoltate într-o singură zi

giurgiu: Unii ară la lumina farurilor, 
alții nici la lumina zilei

Pină vineri seara, din cele aproape 
14 000 hectare cultivate cu sfeclă de 
zahăr în județul Dolj mai rămăsese 
de recoltat o suprafață de circă l 300 
hectare. într-o serie de consilii unice 
agroindustriale, precum Amărăștii de 
Jos, Circea, Rojiște și Scaiești, acolo 
unde munca, a fost bine organizată, 
folosindu-se din plin potențialul 
tehnic și uman, această lucrare a și 
fost încheiată. De asemenea, la ora 
actuală, lucrătorii unităților agricole 
din consiliile Segarcea. Vîrtop, Zâ- 
noaga. Poiana Mare etc. acționează 
cu forte sporite, astfel ca într-o zi- 
două să finalizeze campania de recol
tare a sfeclei. în unitățile consiliilor 
Băilești. Măceșu de Jos și Catane, 
acolo unde se localizează cele mat 
mari suprafețe Încă nerecoltate, or
ganele agricole și cele ale consiliilor 
populare au concentrat însemnate 
forțe pentru strângerea cit mai grab
nică a producției.

Demn de apreciat este faptul că pe 
parcursul acestei săptămini, ca ur
mare a inițiativelor întreprinse de

comitetul județean de partid, ritmul 
de lucru a crescut substanțial de la 
o zi ia alta. Astfel, de luni și pînă 
joi seara au fost recoltate 1 500 hec
tare, obținindu-se o producție de 
peste 45 000 tone, cifre superioare 
celor din zilele săptămînti preceden
te. Și ieri (vineri) ritmul de lucru a 
fost amplificat, reușindu-se să se re
colteze de pe mai mult de 350 de hec
tare întreaga producție de 11 000 tone, 
care a fost integral transportată. De
altfel, corelarea recoltării cu trans
portul face ca aproape întreaga pro
ducție strinsă să fie imediat pusă la 
adăpost. După cum ne-a spus ingine
rul Dumitru Toader, director adjunct 
la direcția agricolă județeană, masi
va concentrare de forțe mecanice și 
umane pe ogoarele județului va per
mite ca in cel mult patru zile recol
tarea și transportul sfeclei de zahăr 
să se încheie.

Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scînteii"

Munca politică în sprijinul 
cultivării răspunderii 
față de bunul obștesc 

însemnări din județul Arad
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Un răspuns 
de pomină

Cititorul nostru Nicolae Trif 
din Arad ne-a sesizat defecțiu
nea de execuție a unei cazmale 
produse de fabrica ,,Metalurgi
ca" din Pogoanele-Buzău. Iată, 
reprodus textual, răspunsul — 
de pomină ! — al fabricii res
pective trimis cititorului nostru, 
prin adresă oficială semnată, 
ștampilată și înregistrată cu nr. 
2986 din 22 octombrie 198l : 
„Cazmaua s-a executat conform 
STAS 495/1979 din material OL 
60 conform STAS 500/1980, fapt 
care a fost respectat in proce
sul de producție... Ținem să fa
cem precizarea că atunci cind 
a fost proiectată cazmaua, a fost 
calculată să reziste la o forță de 
60 kilograme, acționată asupra 
unei cozi de 1 200 milimetri. în 
cazul că dumneavoastră aveți o 
forță mai mare și ați acționat 
asupra unei cozi mai lungi, cu
plul de forțe s-a mărit și era 
normal ca hirlețul să se îndoa
ie" (sie !).

La volan 
in... ghips

Un caz cu totul ieșit din co
mun la una din porțile de Intra
re ale Capitalei. A fost invitat 
să tragă pe dreapta Si autoturis
mul l-TR-6193. La volan un om 
cu mina dreaptă in ghips.

— Dar ce-ați pățit 7
— Fractură — a răspuns el.
— Și cum v-ați încumetat să 

porniți la drum și să conduceți 
numai cu mina stingă ? Aveați 
vreo urgență, vreun caz grav in 
familie, pentru care ați riscat s<i 
faceți astăzi 500 de kilometri 
dus și întors 7

— Nu e vorba de nici o ur
gență, dar fiind in concediu me
dical și, cum era. duminica iu 
care aveam voie să circul, n-am 
vrut să pierd ocazia.

S-auzi și să nu crezi!
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în județul Giurgiu, mii de mecani
zatori și cooperatori, string ultimele 
cantități de porumb și alte produse 
ale toamnei, adună și transportă co
cenii, creind front de lucru tractoa
relor pentru executarea arăturilor. 
Dealtfel, pe măsură ce se încheie 
alte lucrări, tot mai multe tractoare 
sînt repartizate la arat. Se lucrează în 
formații mari de peste 16—20 de 
tractoare, pe toată durata zilei-lu- 
mină, cit și noaptea, la lumina faru
rilor.

Mecanizatorii din consiliile agro
industriale Călugăreai, Giurgiu. An- 
ghelești și Ghimpați ară pe cimpu- 
rile acoperite parțial cu zăpadă. Ei 
se străduiesc să îmbine cele două ce
rințe esențiale : viteza de .lucim con
stantă și calitatea bună a arăturilor, 
în consiliul agroindustrial Ghtmpați. 
de-pildă, două formații de cîte 70 de 
tractoare ară tot ceea ce este de arat, 
urmind să se intîlnească, după cum 
ni s-a spus, pe ultima brazdă, care 
va marca momentul încheierii aces
tei lucrări de bază pentru viitoarea 
recoltă. Mecanizatorii din consiliul 
agroindustrial Călugăreni și-au depă
șit propriile angajamente, reușind să 
execute arături adinei pe mai mult 
de 7 000 hectare 'din totalul celor 
9 600 prevăzute.

Se lucrează bine, dar este loc pen
tru mai bine. Spunem aceasta deoa
rece in timp ce unii muncesc cu 
șpor și noaptea, alții nu folosesc in 
Întregime nici ziua-lumină. Se pierde 
Timp prețios datorită intirzierilor eu

care se înlătură defecțiunile ivite la 
tractoare, uneori intirzie începerea 
lucrului dimineața ori se întrerupe 
seara devreme, O formație de 5 trac
toare abia a reușit să are 7 hectare, 
pină la ora prînzului, la ferma legu
micolă nr. 7, ce aparține I.P.I.L.F. 
Giurgiu. Justificări am auzit destule. 
Mecanizatorul Radu Țăranu ne spu
nea că nu poate schimba fierul de 
plug cu unui ascuțit deoarece lipsesc 
șuruburile. Este, evident, o neglijen
ță inadmisibilă din care cauză 
intîrzie arăturile, este afectată cali
tatea lucrărilor. $i doar era prezent 
șeful de fermă Nistor Marin, care cu
noștea situația, dar nu a întreprins 
nimic pentru a o rezolva. Dealtfel, 
probleme de acest fel, pe alocuri con
siderate „amănunte neesențiale", 
aveam să intilnim și în alte unități 
agricole. La ora 16, în ziua raidului, 
un șir de tractoare se retrăgeau din 
brazdă spre sediul secției de meca
nizare de la C.A.P. „9 Mai" — Giur
giu. Mecanizatorii Ruse Nicolae, 
Roșu Stan, Rădulescu Marin. Ion 
Buga și alții zoreau pe asfalt să nu-i 
prindă noaptea pe drum. De ce 7 
,.N-avem baterii, iar dacă ng prind 
organele de circulație pe întuneric..."

Din datele furnizate de direcția 
agricolă rezultă că in județul Giurgiu 
există front.de lucru pentru tractoare 
la arat doar pentru 3 zile. Așadar, 
problema problemelor este eliberarea 
de coceni și alte resturi vegetale a 
uției suprafețe de aproape 40 000 
hectare care trebuie arată. în acejgs-

X

satu mare: Schimbul de noapte 
— în frunte

Un vînt năprasnic 
biciuia cimpia Sătma- 
rului. E noapte și cu 
autoatelierul S.M.A. 
Satu Mare ne îndrep
tăm spre locurile unde 
mecanizatorii execu
tau arături la lumina 
farurilor. „Acolo lu
crează băieții", spune 
inginerul Stefan Len
gyel. directorul S.M.A.. 
arătînd spre luminile 
care licăreau pe cimp. 
Pină să ajungem pe 
terenul C.A.P. Doba, 
unde trăgeau brazde 
adinei băieții — 10 la 
număr — din schimbul 
de noapte, directorul 
S.M.A. ne-a vorbit 
despre faptele celor 
mai destoinici mecani
zatori : Vasile Godin- 
ca, Traian Mocan, Pe
tru Covaci, Gheorghe 
Toth, Ioan Gherman, 
Gheorghe Bazai, Vasi
le Bordei. Am reținut 
la un moment dat a- 
precierea : „Toți sint 
foarte buni, toți meri

tă lăudați, dar despre 
Constantin Duruș și 
loan Dragoș, aproape 
că nu găsesc cuvinte 
potrivite. Aceștia dvi, 
cu tractoarele mari A- 
1800, bat toate recor
durile. într-un schimb 
prelungit, cum lucrea
ză ei, de la 7 dimi
neață pină la 22 seara, 
fiecare realizase cite 
20 de hectare de ară
turi, in loc de 5 hec
tare cit este norma pe 
un asemenea tractor, 
in opt ore".

De la marginea par
celei unde am cobo- 
rit privim lucrarea 
făcută de mecaniza
tori : brazde adinei 
revărsindu-se în urma 
plugurilor cu șase 
brăzdare. Spre noi se 
îndreaptă, ivindu-se 
din întuneric, inginerul 
șef al cooperativei, 
loan Cobirzan. Zice că 
a sosit nu de mult ca sa 
fie alături de mecani
zatori pe timpul nop

ții. Neavind probleme 
deosebite de rezolvat 
— nici tehnice, nici 
organizatorice — toc 
mai se pregătea să 
preia din mers tracto
rul pe care lucrase u- 
nul din mecanizatori, 
dîndu-i acestuia răgaz 
să se mai odihnească.

„Muncesc bine me
canizatorii noștri, dar 
și ciștigă, nu glumă, a- 
firma directorul sta
țiunii. Cei mai mulțt 
iau cîte 4 000—5 000 lei 
pe lună. (Deja multi 
navetiști din comună, 
oare lucrează în uni 
tăți industriale, doresc 
să devină mecaniza
tori). Dar Duruș șl 
Dragoș — acesta din 
urmă fost mecanic de 
locomotivă — ciștigă 
și mai mult. Dar Șt 
merită băieții".

Octav GRUMEZA 
corespondentul 
„Scînteii"

Lume, lume în fața gazetei de pe
rete din secția filatură de la U.T.A. 
O caricatură, gen pictură naivă, în
fățișa o tinerică ce-și privea duios 
degetele, oftînd : „Aș face norma, aș 
veni și la muncă patriotică, fetelor, 
dar nu mă îndur să-mi stric mani
chiura"... Un glas din asistență : 
„Bine te-a mai pozat, Anico ! Ce s-o 
mai bucura Vasile cind o afla că lo
godnica i-a fost popularizată în toată 
fabrica..." Cu obrazul ca focul, fata 
aleargă spre maistrul secției : „Mat 
bine mi-ați fi scăzut trei zile de lucru 
decit să nu mai pot da ochii cu lu
mea..." „Lasă că au mai fost destule 
fete care de la «coltul satiric» au tre
cut in citeva luni la panoul fruntașe
lor. Numai să ai voință..."

Aici, la U.T.A., gazetele de perete 
și gazetele satirice se afirmă ca o 
prezență activă — ele popularizează 
experiența înaintată, evidențiază pe 
inovatori și raționalizatori, pun în 
discuție modalitățile de îmbunătățire 
a organizării producției. în cimpul 
lor vizual se află tot ce are contin
gență cu viața colectivului Întreprin
derii, de la aspectele privind produc
tivitatea, calitatea, l . ’ 
protecția 
calificare, 
tămînt 
timpul .liber.

Cine trece prin 
halele întreprin
derii de vagoane 
Arad, întreprin
derii de confecții 
sau secției din 
Chișineu Criș a 
întreprinderii de 
strunguri are pri
lejul să constate 
nemijlocit efecte
le înțelegerii ros
tului real al dife
ritelor grafice si 
panouri cu lozinci. Elementele care 
le conferă funcționalitate sint in 

caracterul con- 
convingător. Gra- 
stadiul realizâ- 
plan ; îndemnu- 
spirit de respon- 

învecinate cu

munci i, 
invă- 

oolitic.

prețul de cost la

• Ecoul în conștiințe 
al propagandei vizuale — 

direct proporțional 
cu eliminarea 

formalismului, a tentațiilor 
strict „decorativiste"

I
I
I
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Mascatul |
de la stinâ

Oile dormeau. Dormea și cio- I 
banul Alexie Cuceac. Dar a fost 
trezit din somn de o „arătare" I 
care plonjase peste el prin aco- | 
perișul de paie al stinei. „Ară
tarea" i-a... arătat un cuțit și ■ 
l-a jefuit. Deși somnoros șt luat I 
prin surprindere, ciobanul i-a I 
reținut nepoftitului musafir ci- 
teva ,.semne particulare", care I 
s-au dovedit suficiente pentru | 
grabnica identificare a acestuia. 
Un oarecare Gheorghe Albotică • 
din județul Botoșani, pripășit I 
prin părțile Sucevei. Ca să nu • 
fie recunoscut, iși înnegrise fața 
cu vopsea. Acum este ajutat să I 
se curețe de vopsea. Dar nu la I 
„Nufărul".

Ce mai pierde I 
cite unul...

Mărfuri de sezon
în toată tara, magazinele coope

rativelor de consum sînt aprovizio
nate cu o gamă diversă de mărfuri 
solicitate cu deosebire în acest se
zon.

Marile complexe comerciale, ma
gazinele de tin Supercooo si Suner- 
maeazin. precum si unitățile spe
cializate oferă cumpărătorilor mo
dele noi de confecții pentru femei 
si bărbați : costume, sacouri. par- 
desie. paltoane, nantaloni. fuste, 
bluze, rochij din țesături moderne. 
Raioanele de încălțăminte prezintă 
centru sezonul rece un sortiment 
bogat de cizmulite. ghete, pantofi, 
din piele si înlocuitori. Foarte so
licitate în această perioadă sînt 
raioanele si magazinele dc- galante
rie. tricotaje. marochinărie si 
snort-turism. care sint în măsură 
să satisfacă preferințele cumpără
torilor.

Pentru dotarea locuințelor, maga
zinele universale si cele SDeciallza- 
te oferă cumpărătorilor o gamă lar
gă de aparate de radio si televiziu
ne cu calități tehnice superioare, 
articole de uz gospodăresc.

în magazinele cooperativelor de consum

In imagine, complexul comercial din localitatea Solea, județul Suceava

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința cetățe
nilor care au contractate asigu
rări de bunuri, de persoane și 
de răspundere civilă, eu plata 
primelor in rate, că este necesar 
să achite la termen aceste rate, 
pentru a nu prejudicia conti
nuitatea raporturilor de asigu
rare.

Pentru a se economisi timp la 
plata ratelor respective de pri
me. asigurații au posibilitatea să 
achite, anticipat, mai multe rate 
de prime, pe un trimestru, se
mestru sau an.

Plata ratelor de prime se poa
te face la responsabilii cu asigu
rările din unitățile socialiste, la 
agenții si inspectorii de asigu
rare sau, direct, la orice unitate 
ADAS.

De asemenea, plata prime
lor de asigurare se poate face și 
prin consimtămint scris, care 
constă in Împuternicirea ce se 
dă de către asigurați lucrători
lor care efectuează plățile de 
retribuții

esență aceleași : 
creț, argumentat, 
ficele prezentînd 
rii sarcinilor de 
rile la inițiativă șl 
sabilitate socială, 
liste infățișînd modul în care sint so
luționate propunerile făcute în adu
nările generale ale oamenilor mun
cii ; calculele concrete ilustrînd cu cit 
ar crește beneficiile întreprinderii 
prin sporirea doar cu 1 la sută a 
productivității sau reducerea cu 1 la 
sută a consumului de energie ; cifrele 
referitoare la modul în care 8 ore de 
absențe nemotivate grevează asupra 
remunerației sau la producția supli
mentară ce poate fi realizată prin re
ciclarea zilnică ă unui kilogram de 
metal — se adaugă celorlalte mijloace 
ale muncii politico-educative menite 
să-și exercite forța de inriurire asu
pra conștiinței oamenilor, reiiefind 
modalitățile practice de creștere a efi
cienței activității economice.

O experiență demnă de atenție în 
domeniul propagandei vizuale a acu
mulat organizația de partid de la 
marea întreprindere „Strungul" Arad. 
Cu ajutorul cineclubului a fost reali
zat aici un film consacrat economi
sirii combustibilului, energiei și ma
teriei prime ; paralel cu populari
zarea metodelor fruntașilor, secven
țele sale prezintă cazuri de risipă 
sau proastă gospodărire. „Cine sîn- 
tem — cum muncim" se intitulează 
un mare panou cu fotografii infăți- 
șind in „alb-negru". aspecte din fie
care secție. La întreprinderea de con
fecții, un panou intitulat „Minutul 
acuză" prezintă zilnic numele celor 
care intîrzie sau absentează nemoti
vat ; este îmbucurător că, de la un 
timp, s-a rărit mult numărul celor 
dornici de „reclamă"..?

Desigur, nimeni nu se așteaptă ca 
ritmul progreselor să fie pretutindeni 
același. Manifestări de formalism și 
neînțelegere a caracterului specific al 
propagandei vizuale sint încă frec
vente. Am găsit la „Strungul" o ga
zetă de perete în care se evoca... 
greva de la Chicago din 1886, iar la 
C.P.L. Arad... recenzia unei lucrări 
teoretice. La întreprinderea de va
goane, teme economice de strictă ac
tualitate sînt. uneori abordate în mod 
abstract, omițînd „doar" esențialul — 
ce trebuie făcut în acea secție spre 
a realiza producția fizică sau a re
cicla deșeurile. La Combinatul de 
prelucrare a lemnului, unele gazete 
de perete sint transformate in... avi
zier.

Deși in ansamblu îmbunătățirea ac
tivității politico-educațive este evi
dentă, forța inerției se vădește jncă 
în diverse întruchipări materiale 
ale mentalității anacronice care atri
buie propagandei vizuale un caracter 
în esență „decorativlst". Așa se face 
că intilnești incă sumedenie de pa
nouri cu lozinci care nu spun mai ni
mic, fiind doar menite ca, printr-o 
largă paletă de culori, „să-ți ia ochii", 
„să facă impresie". Lozincile cu ca
racter general sint covîrșitor predo
minante la întreprinderea „Victoria", 
Combinatul de prelucrare a lemnului 
sau la întreprinderea de confecții, 
unde se concurează in a emite afo
risme de genul : „Ridicarea califică
rii este o condiție a...“, „Autocontro
lul asigură...", „Deviza noastră este 
muncă, disciplină, organizare..." „A 
realiza calitatea înseamnă a suprima 
defectele" (adică, într-un fel se afir
mă că nu ar fi rău să fie bine). Te 
întrebi cui și la ce folosește o aseme
nea „propagandă" al cărei caracter 
„vizual" se reduce la simple exerci
ții de... pavoazare? In ce măsură iși 
indeplinește ea menirea — de a con
tribui la dezvoltarea coniffîfntei so

cialiste, a înțele
gerii responsabi
lității sociale de- 
curgind din dubla 
calitate de produ
cător și proprie
tar ? Care este 
aportul acesteia la 
promovarea unei 
atitudini ferme 
privind folosirea 
rațională a utila
jelor și materiilor 
prime, combate
rea risipei și ac
telor de indisci
plină 7

Ce influență pot 
exercita caricaturi incriminind 
„curajos" indisciplina, risipa, neglijen
ța, dar fără adresă, fără nominalizare, 
cum intilnim in gazete satirice la 
C.P.L. Arad, sau „vitrine ale calității", 
unde produse de 
expuse alături de 
mențiotia numele

Semnalînd unor . _
nizații de bază diferite minusuri ale 
propagandei vizuale, am primit nu o 
dată răspunsul STAS : „Așa e, to
varășe, și de cite ori nu le-am 
spus..." Dar oare numai la „spus" să 
li se limiteze atribuțiile 7 Cite țninu- 
te ar trebui să „irosească" lunar ca să 
controleze cum s-a ținut seama de 
îndrumările lor ?

La comitetul județean de partid se 
manifestă preocuparea de a combate 
manifestările de formalism în dome
niul muncit politico-educative. O ini
țiativă demnă de laudă este recenta 
organizare de către comitetul jude
țean a unei consfătuiri cu responsa
bilii colectivelor gazetelor de perete, 
în cadrul căreia s-a desfășurat un 
interesant schimb de experiență cu 
caracter metodic. Neîndoielnic, pro
gresele realizate în ultimul timp in 
județul Arad în domeniul muncii 
politico-educative asigură Premisele 
necesare continuei perfecționări ca
litative a acesteia, Sporirii forței ei de 
inriurire, cultivării, printr-o activitate 
educativă complexă, a spiritului de 
răspundere fată de îndeplinirea, sar
cinilor economice, a grijii pentru 
gospodărirea și valorificarea superi
oară a materiilor prime, pentru eco
nomisirea energiei, pentru îngrijirea 
mașinilor și utilajelor. Intr-un cuvint, 
pentru ca în activitatea politico-edu- 
cativă să fie mai bine valorificate 
posibilitățile oferite de propaganda 
vizuală.

calitate extra sint 
rebuturi, fără a se 
autorilor ?
secretari de orga-

Tudor OEARU

în atentia
automobilistilor

IAm mai scris in rubrica noas- . 
tri despre cei care-și pierd I 
portmonee, genți, umbrele, dlfe- I 

rite alte obiecte... Mulțl dintre

Iei, norocoși, datorită semenilor I 
cinstiți, reintră in posesia obiec- | 
telor pierdute.

IBani sau obiecte... Dar ce se ■ 
tntimplă cind pierzi ce a pierdut I 
— de necrezut ! — N.M. din Rm. ’

IVilcta 7 At>lndu-l in grijă pe . 
fiul său de trei anișori. N.M. a I 
intrat intr-un bufet, unde a băut I

Iatit de mult și atît de multă vre
me, incit s-a întors acasă fără I 
copilul care... dispăruse.

Au fost alertațt oamenii legii.

I Micuțul a fost găsit abia după | 
trei zile, intr-un vagon de tren...

Si ajungi sd-ti uiți si sd-ti

I pierzi copilul, asta nu se mai . 
cheamă că ești uituc, ci irespon
sabil. 1

I 
1_

Rubricâ realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii

-1

Ritmul în care se lucrează in aces
te zile de noiembrie in secția 
cazangerie a întreprinderii de utilaj 
chimic din Găești este, indiscu
tabil, unul dintre cele mai ihalte 
din acest an. Ca și in luna octom
brie, atmosfera de puternică anga
jare în muncă ce domnește aici, in 
aceste zile, este de excepție. De ce 7

Am pus această întrebare mai mul
tor oameni ai muncii din întreprin
dere și de fiecare dată răspunsul a 
venit cu oarecare intirziere. De par
că oamenii nu ar fi vrut să mai re
vină asupra cauzelor care au generat 
această mobilizare a forțelor și ar fi 
preferat să răspundă numai prin 
faptele muncii lor „la zi". Insistăm 
insă asupra acestui amănunt deoa
rece el explică de fapt întregul sens 
al rindurilor de fată.

în activitatea oricărei unități eco
nomice se poate intim pla ca. la un 
moment dat. din motive mai mult 
sau mai puțin obiective, producția să 
nu mai fie realizată in ritmul firesc, 
planificat. Așa s-au petrecut lucru
rile in luna septembrie și la I.U.C. 
Găești. în opt luni. întreprinderea 
iși îndeplinise și chiar depășise pla
nul la absolut toți indicatorii. în sep
tembrie insă nu s-a mai lucrat in 
ritmul prevăzut și. astfel, de la o de
pășire a planului producției fizice la 
utilajul tehnologic de 41 tone s-a 
ajuns la o restantă de... 198 tone.
„De fapt, planul producției fizice la 
utilajul tehnologic a fost realizat în 
luna septembrie numai în proporție 
de circa 60 la sută, ne spune tovară
șul Valerian Agachi, directorul teh
nic al întreprinderii. Este adevărat, 
am avut unele greutăți în contracta
rea producției ți asigurarea bazei 
materiale. în special a unor semifa
bricate executate în colaborare de 
I.U.C. Făgăraș și I.U.C.F. Rimnicu 
Vilcea. Consider insă că nu este bine

și nici corect să dăm vina numai pe 
alții. Tot timpul am considerat că, 
în primul rind. trebuie să vedem ce 
putem taCe noi, oamenii muncii din 
întreprindere, pentru a depăși acest 
moment mai dificil in realizarea 
producției fizice".

Desigur, mai pot fi aduse in discu
ție și alte cauze care au generat 
restantele amintite. Oamenii din în
treprindere le-au analizat cu răs
pundere și. împreună, au găsit re
sursele și modalitățile concrete de

dinea urgențelor, adică în funcție de 
cerințele montajului.

— Care este rezultatul concret al 
măsurii luate 7

— Dacă in luna octombrie a anului 
trecut am executat 12 comenzi de 
schimbătoare, in luna octombrie din 
acest ah am realizat 21 de comenzi. 
Esențial este însă că în fabricarea 
pieselor am reușit să avem din nou 
un avans de 20—25 de zile fată de 
montaj, avans pe care in luna sep
tembrie il pierdusem, ceea ce ne

două luni. Nu este nici o exagerare. 
Păși planul lunii octombrie era de 
619 tone utilaje tehnologice de mare 
complexitate, unele recent asimilate 
in producție, am făcut pregătirea fa
bricației pentru 1 200 tone de utilaje. 
Ce măsuri un luat 7 Secția noastră 
lucrează de obicei în două schimburi, 
în luna octombrie am lucrat insă în 
două schimburi cu program prelun
git. în plus, la fiecare două zile am 
organizat un schimb suplimentar. 
Totodată, am făcut o nouă reparti-

Cu fapta... împotriva restanțelor
acțiune pentru recuperarea neintîr- 
ziată a restantelor si îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan. Din 
analizele făcute în secții și din dez
baterile recentei adunări generale a 
oamenilor muncii din întreprindere 
s-a conturat un program de măsuri 
cu aplicabilitate imediată. Una din 
primele măsuri luate a vizat mai 
buna organizare a producției în sec
ția de prelucrări mecanice.

— începind din luna octombrie am 
făcut o programare strictă a produc
ției pe mașinile-unelte, ne spune to
varășul Mircea Petrache, șef de ate
lier în secția de prelucrări mecanice. 
Cele mai multe probleme le aveam 
la mașinile de găurit și strungurile 
carusel, așa-ziseie locuri înguste ale 
ciclului de fabricație, unde nu pu
team realiza la timp toate lucrările 
solicitate. Prin programarea riguroa
să pe care am făcut-o, pe lingă fap
tul că realizăm un volum mai mare 
de lucrări, piesele se execută în or-

Cum se acționează 
la întreprinderea 

de utilaj chimic Găești 
pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă 
la producția fizică

crea multe greutăți in programarea 
și finalizarea producției.

Un răspuns la fel de prompt, prin 
fapte, a dat și colectivul secției ca
zangerie. „Sincer să fiu, nerealizările 
din luna septembrie ne-au pus serios 
pe ginduri, au fost ca un semnal de 
alarmă, ne spune tovarășul Ion An
drei. șeful secției. De aceea, in oc
tombrie am organizat in așa fel rhun- 
ca, incit să facem pregătirea fabri
cației pentru producția planificată pe

zare a specialiștilor, astfel incit să 
asigurăm asistenta tehnică necesară 
in toate schimburile. Inginerii sta
giari veniți in unitatea noastră în 
arest an au fost repartizați din luna 
octombrie pe brigăzi și ei lucrează, 
cje asemenea, in schimburi. Ritmul 
de lucru a crescut simțitor si dato
rită faptului că am pus in funcțiune 
încă un post automat de sudură. Re
zultatul 7 în luna octombrie am exe
cutat 660 tone de utilaje tehnologice 
— un volum aproape dublu fată de 
luna septem.brle — si am făcut cea 
mai mare parte din pregătirea fa
bricației pentru luna noiembrie. 
Practic, s-a asigurat baza materială 
pentru toate comenzile ce vor fi 
executate in luna noiembrie, majo
ritatea materialelor au fost debitate 
și incă din primele zile ale acestei 
luni am putut începe montajul".

Forța de mobilizare a colectivului 
întreprinderii iși spune cuvintul. în 
luna octombrie, planul la producția

fizică a fost îndeplinit integral și, 
totodată, s-a reușit să se facă cea 
mai mare parte din pregătirea fabri
cației pentru întreaga lună noiem
brie. Revenirea la ritmul normal de 
lucru a fost înlesnită și de măsurile 
luate pentru asimilarea in fabricație 
a unor produse noi. solicitate si ne
cesare economiei naționale. Astfel, 
au început să fie fabricate compen
satoare de dilătatie pentru instala
țiile de la combinatele petrochimice 
din Pitești și Teleajen. .ceea ce a 
atras după sine o nouă comandă 
pentru combinatul din Drobeta-Tur- 
nu Severin. Interesant este că asimi
larea în fabricație a noilor utilaje 
s-a făcut numai cu forțe proprii, in 
atelierul de autodOtare si tehnică 
nouă al unității. ..în luna octombrie 
am executat trei compensatoare de 
dilatatie și mai avem in lucru incă 
două, ne spune maistrul Marin 
Pircălabu. Deși aceste utilaje sint 
de mare complexitate, noi le-am asi
milat și executat numai cu cei 21 de 
oameni care lucrează in atelier. Și 
cum începutul a fost bun. acum am , 
mai primit O comandă de 21 bucăți".

Așadar, lunile septembrie și oc
tombrie au scos in evidentă două fa
țete diametral opuse ale activității 
colectivului de la I.U.C. Găești eu 
privire la indeplinirea planului pro
ducției fizice. Avansul cîștigat în 
pregătirea fabricației pentru luna 
noiembrie este un suport sigur, care 
poate asigura recuperarea neintirzia- 
tă a restantelor. Totul depinde de 
felul în care va fi valorificată și 
consolidată experiența dobindită in 
luna octombrie, în care activitatea 
din fiecare secție si pe ansamblul 
întreprinderii se va desfășura cu 
precizie de ceasornic. Ia nivelul .ma
xim al potențialului tehnic și uman 
existent.

în ultima vreme, in Capitală 
au luat ființă mai- multe ateliere 
de service auto, apartinind in 
majoritate firmelor „Ciclop", 
„Dacia-Servlce". „Automecani- 
ca“. Amplasate in diferite car
tiere (informații pot fi solicitate 
la dispeceratele respective : 
13 79 89; 27 49 55; 20 41 45). noi
le ateliere dispun de personal 
calificat si cu o bună experien
ță. dotarea tehnică modernă 
permitind diagnosticarea și re
pararea oricăror defecțiuni, 
practic pentru toate tipurile de 
autoturisme.

Atelierul „Automecanlca" din 
Intrarea Filioara nr. 3—5 (tele
fon 12 28 02) efectuează, intre 
altele, testări ale motorului, re
vizii și reparații mecanice, ve
rificări ale geometriei trenului- 
față, echilibrări ale roților, lu
crări de electricitate auto, gre- 
sat. snălat. schimbare de ulei 
etc. Responsabilul unității. I. 
Șatalan. ne-a comunicat că. pen
tru sezonul rece, se bot efectua 
aici verificări si reglări ale Sis
temului de răcire (inclusiv um
plerea radiatorului cu antigel). 
reglarea farurilor, ștercătoarelor 
de parbriz, sistemului de soălare 
și încălzire a geamurilor. Unita
tea ..Dacia Service" /lin str. Ce- 
remuș nr. 5 (telefon 66 59 05), 
precum șt atelierul ..Automeca- 
nica" din str. Ritmului nr. 8 (te
lefon 35 01 03) sînt profilate, in 
principal, pentru lucrări de tini- 
chigerie și vonsftorie. dar dis
pun și de spatii si specialiști 
pentru diagnoză la motor si sis
temul electric, reglări diverse, 
lucrări de tapiserie.

De curînd, firma 
clop, în cooperare 
franceză ..Citroen", a
bd. Aviatorilor nr. 17 (colt cu 
str. Drăghiceanu nr. 1 — telefon 
18 04 38), un atelier service și un 
măgazin de piese de schimb 
pentru întreținerea si repararea 
autoturismelor marca ..Citroen", 
dar si a altor tipuri de auto
mobile.

I.T.B.-Ci- 
cu uzina 

deschis, in

I. DUM1TR1U
Ion TEODOR

front.de
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(Urmare din pag. I)
Ne bucurăm sincer de aceste reali
zări și urăm din toată inima po
porului Zimbabwean prieten noi și 
mari victorii pe acest drum !

Există toate condițiile ca România 
și Zimbabwe să promoveze — în ciuda 
distanțelor geografice mari dintre ele 
— o largă colaborare și cooperare, 
îndeosebi in domenii de mare însem
nătate pentru economia celor două 
tari, cum sint : construcțiile de ma
șini, geologia, mineritul, agricultura, 
transporturile, precum și in domeniul 
pregătirii cadrelor. Dorim ca, in timpul 
vizitei, al convorbirilor pe care le 
purtăm in aceste zile, să găsim noi 
căi și mijloace de a impulsiona co
laborarea și cooperarea dintre Româ
nia și Zimbabwe. Considerăm că 
dezvoltarea acestor raporturi, situarea 
lor fermă pe principiile deplinei ega
lități, respectului independentei și 
suveranității naționale, neamestecului 
in treburile .interne și avantajului re
ciproc, corespunde pe deplin intere
selor ambelor popoare de a Înainta 
Cit mai rapid pe calea progresului, 
servește cauza generală a colaborării, 
înțelegerii și păcii in lume.

Sîntem bucuroși că vizita pe care 
o faceți în România vă dă prilejul 
să cunoașteți nemijlocit unele din 
preocupările și realizările poporului 
nostru in edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate. Acțio- 
nind in strinsă unitate în jurul for
ței sale politice conducătoare — Parti
dul Comunist Român — poporul 
nostru desfășoară o amplă activitate 
pentru înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XII-lea al partidului, care 
a. stabilit ca obiectiv strategic funda
mental intrarea României într-o 
etapă n$uă. superioară, trecerea de 
la stadiu.! de țară socialistă in curs 
de dezvoltare la cel de țară socialistă 
mediu dezvoltată. Acționăm pentru 
dezvoltarea și modernizarea continuă 
a bazei tehnico-materiale a noii so
cietăți, pentru sporirea avuției na
ționale și ridicarea nivelului de trai 
al întregului popor. Realizările pe 
care le-am obținut in toate dome
niile demonstrează ce poate înfăptui 
un popor atunci cînd muncește liber

(Urmare din pag. I) 

și stăpîn pe destinele sale, cînd este 
hotărît să-și făurească viitorul potri
vit voinței și aspirațiilor' proprii.

Făcînd totul pentru făurirea noii 
orinduiri, România acționează, tot
odată. in modul cel mai ferm, pen
tru destindere și largă conlucrare 
între națiuni, pornind de la conside
rentul că numai intr-un climat de 
pace și colaborare, poporul nostru
— ca și toate popoarele lumii, dealt
fel — iși poate asigura dezvoltarea 
economică și socială, independenta și 
suveranitatea.

Trebuie să spunem însă că sîntem 
profund preocupați de actuala situa
ție internațională, care este deosebit 
de complexă. Pe arena mondială s-a 
ajuns la o încordare gravă, ca ur
mare a vechii politici imperialiste de 
dominație și asuprire, â stărilor de 
conflicte și tensiune, a accelerării 
fără precedent a cursei înarmărilor
— care pune tot mai serios in peri
col libertatea și independența unor 
popoare, pacea întregii lumi. In fața 
acestei situații este mai necesar ca 
oricînd să fie intensificată conlucra
rea popoarelor, să se întărească 
unitatea și solidaritatea tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialiste, 
în vederea opririi agravării situației 
internaționale, a reluării și dezvol
tării politicii de destindere, de pace 
și colaborare. în acest spirit. Româ
nia acționează ferm în direcția întă
ririi colaborării cu toate popoarele și 
forțele care militează pentru pace, 
colaborare și independență națională.

Acordăm o mare însemnătate cola
borării cu toate țările socialiste — în 
primul rînd cu vecinii noștri, acțio
năm pentru întărirea solidarității și 
conlucrării lor în lupta pentru des
tindere și pace în lume. întărim, de 
asemenea, colaborarea cu țările in 
curs de dezvoltare, cu țările nealinia
te. considerînd aceasta ca o necesi
tate a luptei antiimperialiste pentru 
lichidarea politicii de inegalitate și 
asuprire, pentru afirmarea liberă* * a 
fiecărui popor. în spiritul coexisten
tei pașnice, extindem raporturile eco
nomice, tehnico-ști.ințifice și cultura
le și cu țările capitaliste dezvoltate, 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială 

noastre de eliberare, cînd s-au ri
dicat amîndouă împotriva dușmanu
lui comun. Istoria luptei de elibe
rare din Zimbabwe nu este străină 
poporului român : el nu a aflat-o 
numai din ziare si de la radio : el 
a fost un făuritor al acestei istorii 
oe măsura desfășurării ei. Poporul 
român a fost un participant la fău
rirea istoriei noastre revoluționare. 

( Poporul din Zimbabwe iși va aminti 
. întotdeauna de sprijinul acordat de 
i Republica Socialistă România, prac- 
ț tic, pe toate fronturile posibile ale 
J. acestei lupte. A existat sprijinul ma- 
■ terial. cuprinzind cele vital necesare 
I pentru cadrele angajate in greul
• război din junglă. A existat spriji- 
i nul neclintit diplomatic și politic in 
;. forurile internaționale, în care 
t România și-a ridicat glasul cu pu- 
( tere. împreună cu alte națiuni pro- 
; gresiste, pentru o rezolvare justă a 
: problemei create de oprimarea și ex

ploatarea colonială, de nedreptate și 
rasism, cărora le era supusă țara 
noastră în acea vreme. Poporul din 
Zimbabwe va fi întotdeauna recu
noscător pentru această strinsă ali
anță și solidaritate.

i
Tovarășe președinte. 
Distinși tovarăși,

încercăm un sentiment de mare 
satisfacție evocînd cooperarea dintre 
popoarele zimbabwean și român in 
timpul luptei pentru autodetermina
re și pentru înfăptuirea dreptului 
nostru la independență și suverani
tate. Triumful acestei lupte este cu
noscut tuturora. Peste numai 6 luni 
Vom sărbători cea de-a doua aniver- 
vare a independenței Republicii 
Zimbabwe. Șl cu acel prilej ne vom 
reaminti de un trecut important, 

■> deși nu îndepărtat, un trecut din 
\ Care au izvorit prețioase valori ,so- 
\ciale și morale, ce au constituit fun

TOASTUL TOVARĂȘULUI ROBERT MUGABE
damentul dezvoltării noii noastre 
societăți.

De la vizita întreprinsă în Româ
nia anul trecut de președintele Re
publicii Zimbabwe am obținut pro
grese semnificative în domeniile 
prioritare ale reconstrucției și refa
cerii țării, precum și reașezării popu
lației.

Un număr de comunități strămuta
te au fost reașezate, iar în prezent 
sint elaborate programe pentru sa
tisfacerea cererilor legitime ale popu
lației noastre. Am reușit să recon
struim unele școli și așezăminte de 
sănătate, avariate sau distruse în 
timpul războiului. In domeniul în- 
vățămintului am asigurat condiții 
pentru ca nici un copil de vîrstă șco
lară să nu fie frustrat de posibilita
tea de a invăța din cauza lipsei de 
condiții. Acolo unde a fost posibil, 
s-au organizat în cadrul școlilor cla
se suplimentare în timpul după- 
amiezelor și serilor pentru o mai 
mare cuprindere a copiilor de vîretă 
școlară.

Tovarășe președinte.

Desigur că programele în care este 
angajat guvernul meu sint intr-ade
văr ambițioase, dar în același timp 
necesare. Am obținut anumite suc
cese, dar munca este departe de a 
fi încheiată. Mai avem nevoie de o 
infrastructură de bază, îndeosebi în 
zonele rurale, pe care regimurile an
terioare au neglijat-o. avantajind 
așezările urbane. în prezent sarcina 
noastră este de a crea facilități com
parabile, ca de pildă aprovizionarea 
cu apă și electricitate, crearea de 
servicii de poștă și telecomunicații 
pentru cea mai mare parte a popula
ției noastre care trăiește in așezări 
sătești. Pentru a realiza acest obiec
tiv avem nevoie de ajutorul tutu
ror prietenilor noștri. Constatăm cu 
satisfacție că au început deja con

Ca țară europeană, România mili
tează activ pentru securitate, colabo
rare și pace în Europa. Acționăm 
pentru ca reuniunea de la Madrid să 
se încheie, cu rezultate pozitive, să 
impulsioneze înfăptuirea unitară a 
documentelor adoptate la Helsinki. 
Dorim să se ajungă la înțelegeri cafe 
să ducă Ia convocarea unei conferințe 
consacrate întăririi încrederii și dezar
mării pe continent, precum și la asi
gurarea continuității procesului de 
colaborare și securitate, prin organi
zarea de noi reuniuni în acest scop.

Sintem profund îngrijorați de am
ploarea pe care a luat-o cursa înar
mărilor, de acumularea unui uriaș 
arsenal de arme, inclusiv'nucleare, de 
tendința de a se amplasa noi arme 
distrugătoare pe continentul nostru 
— ceea ce face să sporească tot mai 
mult pericolul unui război care poa
te distruge, in citeva clipe, întreaga 
civilizație. Iată de ce noi considerăm 
că problema fundamentală a zilelor 
noastre este oprirea cursei înarmări
lor. trecerea Ja măsuri efective de 
dezarmare generală, în primul rînd 
de dezarmare nucleară.

Dind glas voinței Întregului nostru 
popor — care desfășoară în aceste 
zile ample acțiuni de masă in favoa
rea păcii și dezarmării — România 
se pronunță ferm împotriva ampla
sării de noi arme de distrugere în 
masă pe continent, pentru retrage
rea și reducerea — și de o parte și 
de alta — a rachetelor cu rază me
die de acțiune, ca un prim pas spre 
înlăturarea și lichidarea lor deplină. 
Ne opunem ferm și spunem un NU 
hotărît producerii bombei cu neu
troni ! Trebuie făcut totul pentru a 
se pune stavilă creșterii cheltuielilor 
militare — care au ajuns anul acesta 
la uriașa sumă de peste 500 miliarde 
dolari — și pentru a se folosi fon
durile astfel economisite in scopul 
ajutorării țărilor sărace, al soluțio
nării unor probleme sociale din fie
care țară.

Apreciem că una din problemele 
cărora trebuie să li se asigure o re
zolvare urgentă este lichidarea sub
dezvoltării, a marilor decalaje dintre 
țările bogate și țările șarade, care 
generează grave anomalii in viața 

sultări detaliate între experții zim- 
babweeni și români și nu ne îndo
im că sprijinul pe care România îl 
va putea acorda efortului nostru va 
fi binevenit, reprezentînd expresia 
solidarității care a existat întotdea
una între cele două state ale noas
tre. Avem toate mărturiile privind 
consecvența și sinceritatea Republi
cii Socialiste România. Ne-a fost ra
cordată asistență în diferite domenii 
specifice. Un număr de zimbabwe- 
eni au primit sau primesc pregătire 
în România in conformitate cu înțe
legerile de cooperare tehnică. Doresc 
să menționez in acest sens cei 60 de 
specialiști din domeniul agriculturii 
care recent au terminat cursuri de 
pregătire in România și care s-au în
tors în Zimbabwe pentru a pune în 
practică noile cunoștințe căpătate 
aici. Aș putea, de asemenea, men
ționa colaborarea din domeniile mi
nier și energetic. Acordul de coope
rare pe termen lung în domeniul e- 
conomic, industrial și tehnic, semnat 
in septembrie anul trecut, oferă un 
cadru excelent pentru o cooperare 
lărgită, atît pentru perioada actuală, 
cit și pentru viitor. în legătură cu 
aceasta îmi face o deosebită plăcere 
să salut înființarea Comisiei mixte 
guvernamentale pentru explorarea 
domeniilor de colaborare și pentru 
aplicarea acordului.

Tovarășe președinte,

Sint convins că vă va face plă
cere să aflați succesele înregistra
te de noi în integrarea forțelor 
noastre armate. Sînt bucuros să 
spun că această sarcină este 
acum îndeplinită. Considerăm a- 
ceastă realizare ca un pas important 
în procesul de consolidare a indepen
denței noastre. Ea ne asigură o bază 
trainică pentru construirea viitorului 
nostru și ne face să dispunem de. o 
forță capabilă să apere guvernul, 

economică mondială, sporesc încor
darea și amplifică criza economică. 
Este necesar să se acționeze mai 
ferm pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, bazată 
pe deplină egalitate și echitate, care 
să favorizeze progresul mai rapid al 
tuturor popoarelor, îndeosebi al ce
lor rămase in urmă.

România sprijină activ lupta po
poarelor pentru lichidarea deplină ă 
dominației coloniale, pentru eliberare 
națională și pentru consolidarea in
dependenței și suveranității naționa
le. Ne manifestăm întreaga solidari
tate cu poporul namibian. care, sub 
conducerea reprezentantului său le
gitim — S.W.A.P.O. — luptă impo- 
triva ocupării ilegale a Namibiei de 
către Africa de Sud. pentru dreptul 
de a se dezvolta liber, independent 
și suveran. Condamnăm cu hotărîte 
politica .de discriminare rasială și de 
apartheid a regimului minoritar de 
la Pretoria, atacurile armate împo
triva Angolei, actele ostile la adresa 
Republicii Zimbabwe și a altor state 
independente din această zonă — și 
cerem cu toată energia să se pună 
capăt oricăror acțiuni agresive ale 
Africii de Sud de natură să pună în 
pericol pacea și securitatea continen
tului african.

Considerăm că popoarele Africii 
trebuie să-și întărească continuu so
lidaritatea și unitatea în lupta pentru 
lichidarea deplină și definitivă a co
lonialismului. a oricărei forme de 
dominație și aăuprire imperialistă, 
pentru apărarea și consolidarea inde
pendenței naționale și înaintarea lor 
pe calea progresului economic și so
cial. a dezvoltării libere, de sine stă
tătoare. Apreciem rolul important pe 
care îl are in această privință Orga
nizația Unității Africane, care poate 
aduce o contribuție de seamă Ia în
tărirea solidarității și conlucrării ta
rilor africane, la creșterea rolu
lui lor în întreaga viață internațio
nală, la afirmarea politicii de inde
pendență națională, pace si progres 
în întreaga lume.

în viața internațională sînt multe 
probleme care trebuie să fie soluțio

poporul și țara împotriva oricărei a- 
gresiuni, invazii sau revolte interne.

In sfirșit. tovarășe președinte, do
resc să constat identitatea pozițiilor 
celor două state ale noastre în nu
meroase probleme de importanță in
ternațională. Zimbabwe, ca și Româ
nia. împărtășește principiile de bază 
privind egalitatea statelor, neameste
cul în treburile interne și dreptul 
tuturor popoarelor la autodetermina
re și independență națională. în pro
blemele specifice Africii australe, noi 
condamnăm în. modul cel mai energic 
politica de apartheid, deplîngem și 
condamnăm actuala invazie a Ango
lei de către Africa de Sud — viola
re flagrantă a teritoriului unui stat 
suveran — și în aceeași măsură 
deplîngem și condamnăm actele de 
sabotaj . și agresiune împotriva altor 
state vecine, inclusiv Zimbabwe. îm
părtășim, totodată, același punct de 
vedere în problema Namibiei și cu 
privire la S.W.A.P.O., ca singur și le
gitim reprezentant al poporului na
mibian. Considerăm că orice soluțio
nare a problemei namibiene trebuie 
să se înscrie întocmai in prevederile 
Rezoluției 435 a O.N.U. Atît timp cit 
eforturile grupului occidental de con
tact vor fi îmdreptate intr-adevăr 
spre aplicarea fără nici o modificare 
a acestei rezoluții, Zimbabwe nu se 
va opune, ci va încuraja aceste efor
turi.

Atît Zimbabwe, cît și România sus
țin cererea lumii în curs de dezvol
tare pentru o ordine economică. mai 
justă și echitabilă. Nu sîntem deloc 
de acord cu aceia care susțin că ac
tuala ordine nu necesită schimbări 
fundamentale. întrucît noi conside
răm că trebuie realizate modificări 
esențiale în natura și în modul de 
funcționare a instituțiilor economice 
care guvernează comerțul și finanțele 
internaționale în prezent. Trebuie să 
schimbăm tendința actuală care face 
ca materiile prime din țările in curs 

nate intr-un mod nou, democratic. 
Considerăm că la rezolvarea lor tre
buie să participe, in condiții de depli
nă egalitate, toate statele, indiferent 
de mărime sau orinduire socială. Un 
rol mai important revine țărilor mici 
și mijlocii, țărilor în curs de dezvol
tare și nealiniate, care constituie 
marea majoritate a lumii si sînt 
nemijlocit interesate într-o politică 
de independență și pace.

Este, de asemenea, necesar să 
crească rolul Națiunilor Unite, al 
altor organisme internaționale în 
rezolvarea problemelor in interesul 
păcii, colaborării și independentei 
popoarelor.

Viața, realitățile contemporane evi
dențiază cu tot mai multă putere 
rolul tot mai însemnat al popoarelor 
în determinarea cursului evenimen
telor. în soluționarea marilor proble
me care privesc pacea si progresul 
umanității. Este convingerea noastră 
că popoarele lumii, forțele înaintate 
de prQbitindeni. întărindu-si continuu 
solidaritatea, unindu-și tot mai strîns 
forțele, pot pune..capăt politicii de. in.-, 
cordare și război, pot impune pacea 
și destinderea, politica de indepen
dență, securitate si conlucrare pașni
că între toate națiunile.

Convins că vizita pe care o faceți 
se va înscrie ca un moment imoor- 
tant în dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Zimbabwe, atît pe olan 
bilateral, cit și pe,arena, mondială, do
resc să toastez:

— Pentru prietenia și colaborarea 
dintre țările și popoarele țărilor 
noastre 1

— Pentru prosperitatea si fericirea 
poporului prieten zimbabwean. căruia 
îi urez succese tot mai mari în con
solidarea independentei și suverani
tății sale!

— In sănătatea dumneavoastră, to
varășe Robert Mugabe, și a tovarășei 
Mugabe!

— în sănătatea oaspeților noștri din 
Republica Zimbabwe!

— Pentru pace și colaborare în în
treaga lume!

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor! (Vii aplauze).

de dezvoltare să îmbogățească țările 
bogate, in timp ce barierele artificiale 
împiedică orice creștere semnificativă 
a veniturilor provenite din export ale 
țărilor în curs de dezvoltare, care au 
nevoie de un volum substanțial de 
capital și tehnologie din partea țări
lor dezvoltate.

Tovarășe președinte,
Stimați tovarăși,

în încheiere aș dori, încă o dată, 
să aduc elogii marelui popor al Re
publicii Socialiste România Si vă feli
cit pentru succesele mărețe realizate 
în construcția societății socialiste. 
Poporul zimbabwean admiră, profund 
aceste succese și respectă in cel mai 
înalt grad conducerea clarvăzătoare a 
Republicii Socialiste România, pe.care 
dumneavoastră, tovarășe președinte, 
o înfăptuiți cu atîta pricepere și în
țelepciune. Vă doresc dumneavoastră 
și Partidului Comunist Român noi 
succese in mersul dumneavoastră 
înainte și în conducerea națiunii dum
neavoastră eroice. Vă asigur de an
gajamentul Zimbabwe de a acționa 
pentru realizarea unei cooperări spo
rite intre țările noastre din care 
Zimbabwe dorește să obțină foloase 
maxime, ca urmare a experienței 
dumneavoastră în construcția econo
mică și socială.

Aș dori acum să vă invit ne toți 
să ridicăm paharul :

— pentru curajul și hotărîrea po
porului român, care se bucură de un 
mare respect în lume !

— pentru înțelepciunea si condu
cerea inspiratoare a Partidului Co
munist Român 1

— pentru continua prietenie si so
lidaritate între popoarele eroice ale 
Zimbabwe și României !

— in sănătatea distinsului condu
cător și prietenului nostru, tovarășul 
președinte Nicolae Ceaușescu, și a 
doamnei Ceaușescu ! (Vii aplauze).

Intîlnire 
protocolara

Președintele Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe — Frontul Pa
triotic, primul ministru al Republi
cii Zimbabwe, tovarășul Robert 
Mugabe, a făcut, vineri după-amia- 
ză, o vizită protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialise 
România.

începerea convorbirilor 
oficiale între tovarășul 1

Nicolae Ceausescu 
si tovarășul 

Robert Mugabe
(Urmare din pag. I)

Din partea Republicii Zimbabwe 
— tovarășii Witness Mangwende, 
ministrul afacerilor externe, Enos 
Nkala, ministrul finanțelor, Frede
rick Shava, ministrul planificării și 
dezvoltării forței de muncă, Mo
ses Mvenge, adjunct al ministru-; 
lui comerțului, Swithum Mom- 
beshora, adjunct al ministrului a- 
griculturii, E. Mangaza, secretar 
adjunct la Ministerul Planificării 
și Dezvoltării Forței de Muncă, 
E. Mushagarara, secretar adjunct la 
Ministerul Finanțelor, general de 
brigadă Agnew Kambew, de la 
Ministerul Apărării Naționale, 
Alois M. Chidoda, subsecretar la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
W. Chiwewe, subsecretar la Ca
binetul primului ministru, C. Taz- 
vishaya, secretar particular al pri
mului ministru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu căldură pe tovarășul 
Robert Mugabe cu prilejul acestei 
prime vizite pe care o face în 
România după obținerea de către 
Zimbabwe a independenței națio
nale. Conducătorul partidului și 
statului nostru a evocat convorbi
rile pe care le-a avut anterior cu 
tovarășul Robert Mugabe atît în 
România, cît și pe pămîntul Africii, 
precum și relațiile românb-zim- 
babweene de solidaritate și colabo
rare activă statornicite în anii lup
tei grele duse de poporul zimbab
wean pentru lichidarea dominației 
coloniale și obținerea independen
ței naționale.

Ceremonia
sosirii în

(Urmare din pag. I)
Numeroși bucureșteni. H.t'Iați ne 

aeroport, au aclamat cu căldura 
pentru prietenia dintre țările și po
poarele noastre, exprimindu-și con
vingerea că noul dialog la nivel 
înalt româno-zimbabwean va con
tribui la amplificarea și adîncirea 
bunelor relații dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Națio
nală Africană Zimbabwe — Frontul 
Patriotic, dintre Republica Socialis
tă România și Republică Zimbabwe. 

în timpul întîlnirii, desfășurată 
într-o atmosferă de caldă priete
nie, s-a procedat la o trecere în re
vistă, premergătoare convorbirilor 
oficiale, a stadiului și perspective
lor relațiilor pe multiple planuri 
dintre România și Zimbabwe, a 
conlucrării celor două țări pe plan 
internațional.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că vizita președintelui Uniu
nii Naționale Africane Zimbabwe — 
Frontul Patriotic, primul ministru 
al Republicii Zimbabwe, are un rol 
foarte important în stabilirea ba
zelor noi ale colaborării dintre cele 
două țări, în extinderea domeniilor 
de colaborare, ea deschizînd o per
spectivă fructuoasă relațiilor vii
toare dintre România și Zimbabwe, 

în numele poporului zimbabwean, 
tovarășul Robert Mugabe a expri
mat poporului român, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu, pro
funda gratitudine pentru sprijinul 
dat luptei drepte a poporului zim
babwean pentru eliberare naționa
lă, pentru a fi liber și stăpîn pe 
propriile destine.

Sub semnul acestei solidarități 
militante și trainicei prietenii care 
unesc popoarele noastre, au început 
convorbirile oficiale dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Robert 
Mugabe, în probleme bilaterale și 
internaționale de . interes comun. 
S-a căzut de acord să fie dezvol
tate relațiile dintre România și 
Zimbabwe pe baza egalității în 
drepturi, respectării independenței, 

•și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc. Totodată, a fost 
manifestată hotărîrea comună de a 
întări — în spiritul tradițiilor exis
tente — conlucrarea dintre Parti
dul. Comunist Român și Uniunea 
Națională Africană Zimbabwe — 
Frontul Patriotic.

Convorbirile se desfășoară. într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

Capitală
la triumful cauzei libertății si Păcii 
în lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Robert Mugabe au răspuns eu cor
dialitate manifestărilor de dragoste 
și vie simpatie ale celor veniți in 
intimpinare.

Solemnitatea primirii oficiale a 
solilor poporului zimbabwean s-a în
cheiat cu defilarea gărzii de onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
primul ministru Robert Mugabe și 
tovarășa Sally Mugabe părăsesc 
aeroportul în aplauzele celor pre- 
zenți.
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„Cauzei
Uzinele „Republica" din Capitală. 

Ieri după-amiază. in hala uzinei de 
țevi din oțeluri aliate și-a dat în- 
tilnire personalul muncitor al în
treprinderii. în rîndurile căruia a 
avut un puternic ecou noua și stră
lucita inițiativă de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, materiali
zată in Apelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Intr-o atmosferă de puternică an
gajare, participanții scandau : 
„CEAUȘESCU' — PACE" t „NU 
RACHETE IN EUROPA !“ ; „NU 
BOMBEI CU NEUTRONI !“ ; „SA 
TRIUMFE PACEA PE PLANETA 
NOASTRĂ !“

Vorbitorii, in numele celor aproa
pe 7 000 de oameni ai muncii de la 
această renumită întreprindere 
bucureșteană. au dat glas hotăririi 
lor ferme, alături de întregul nos
tru popor, de toti oamenii cinstiți 
de pretutindeni. pentru oprirea 
cursei înarmărilor, interzicerea ar
melor nucleare, pentru dezarmare 
și pace. Ei și-au exprimat convin
gerea că lupta unită a popoarelor 
poate să determine împlinirea 
dezideratului suprem privind in
staurarea unei păci, trainice ne 
continentul european și în întrea
ga lume.

„Pacea și viata șînt inseparabile 
— spunea, în cuvîntul său, muncito
rul laminorist Ștefan Stan. Cursa

păcii - toate energiile noastre"
înarmărilor, escaladarea ei conti
nuă, proiectele privind producerea 
și amplasarea de noi arme nucle
are creează grave amenințări la 
adresa vieții, aruncă poveri tot mai 
mari pe umerii popoarelor. In nu
mele laminoriștilor. al tuturor celor 
ce lucrează în întreprinderea noas
tră, țin să exprim totala adeziune la

varășului Nicolae Ceaușescu pentru 
grija sa față de destinele generației 
de azi și d.e m.iine din tara noastră 
și de pretutindeni si nu putem de- 
cit să susținem din toată inima 
noua Și nobila sa inițiativă, menită 
să contribuie la salvgardarea păcii 
în Europa și1 in lume".

Adresindu-se celor prezenți.

MITINGUL DE LA ÎNTREPRINDEREA 
„REPUBLICA" DIN CAPITALĂ

ideile cuprinse în Apelul F.D.U.S. 
Acest Apel oglindește hotărirea 
noastră, a cetățenilor întregii țări, 
de a ne alătura tuturor acelora ce 
acționează împotriva înarmărilor, 
care pot duce lumea la catastrofă, 
pentru dezarmare si pace, pentru 
apărarea dreptului suprem la 
viată".

„Toate năzuințele si planurile 
noastre — spunea Alexandru Ispas, 
secretarul comitetului U.T.C. din 
Întreprindere — sint legate de creș
terea nroductiei pentru bunăstarea 
și fericirea patriei, iar îndeplinirea 
lor este legată de pace, bună înțe
legere și colaborare între popoare, 
Sintem adine recunoscători to-

muncitoarea Elena Hornea, în cu
vinte pline de emoție, arăta : „Ca 
toate mamele, doresc șă-mi văd 
copiii creseind sub un cer fără norii 
războiului, să trăiască si să fie fo
lositori .patriei. Din dragoste fată 
de ei si fată de toți copiii, eu spun 
un NU hotărit cursei înarmărilor. 
Nu de rachete și bombe este ne
voie, ci de școli și spitale, de uzine 
ji fabrici, menite să producă bunuri 
necesare vieții omului".

La rîndul său, maistrul lamino- 
rist Ion Constantin, apreciind 
noua inițiativă de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu ca un 
act politic de cea mai mare impor
tanță in actualele împrejurări in

ternaționale, a spus : „Ne expri
măm mindria de a avea un condu
cător ce se află mereu în fruntea 
luptei pentru pace și prietenie în
tre națiuni, prin inițiative și con
tribuții remarcabile pentru solutio
narea problemelor mari care con
fruntă omenirea în zilele noastre. 
Roadele muncii noastre, a continuat 
el, au o destinație pașnică, fie că în
tăresc economia patriei, fie că ajută 
la dezvoltarea țărilor unde le ex
portăm, Dorim ca Și pe viitor șă 
producem in folosul progresului și 
păcii. Nu vom precupeți nici un 
efort spre a ne spori contribuția la 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Congresul al XII-lea al partidului 
in vederea propășirii continue a 
României socialiste, înțelegind că 
prin aceasta întărim implicit fron
tul larg a! celor ce acționează pen
tru statornicirea unui climat de li
niște, in care să rodească talentele 
și energiile oamenilor muncii din 
toate colțurile lumii".

Alți vorbitori, printre care Miha- 
ela Țicu, Vasile Mușatescu și Savu 
Mircea, au exprimat gindurile și 
năzuințele de pace și colaborare 
ale colectivului întreprinderii, an- 
gajindu-se să susțină prin fapte în
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, șă-și 
închine toate energiile înfloririi pa
triei, cauzei păcii, (O. Vasile).

TERMOCENTRALA ROVINARI

Cei care produc lumină se opun 
întunecatelor planuri 
de înarmări nucleare

...Platforma din fața sediului ad
ministrativ al Termocentralei Rovi- 
nari. Peste 500 de energeticieni s-au 
adunat aici, la ieșirea din schimbul 
întii, pentru a da glas adeziunii 
întregului colectiv la strălucita ini
țiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

„Aici, ne aceste meleaguri gorie- 
ne, cindva sterpe, nefolosite — a sous 
în cuvîntul său lăcătușul Grigore 
Cirstea — s-au ridicat în ultimii 
15—-16 ani, ca urmare a preocupării 
partidului pentru dezvoltarea ar
monioasă a tuturor zonelor tării, cu 
brațele si mințile noastre, minunate 
cetăți ale industriei socialiste mo
deme. tn zona Rovinarilor se află 
cele mai mari cariere de lignit și 
cea maj mare termocentrală în 
funcțiune din țară. Facem eforturi 
să înălțăm aici, în acest cincinal, și 
un modem oraș, pentru noi, pentru 
mineri și energeticieni. Pentru rea
lizarea acestor Droiecte, ca si a în
tregului program de construcție 
pașnică, elaborat de Congresul al 
XII-lea, avem nevoie de pace. Iată 
de ce mă pronunț din adîncul fiin
ței mele pentru lichidarea armelor

nucleare, fabricate în scopuri- de 
distrugere si moarte*.

Călăuzit de aceleași ginduri. sub- 
Inginerul Constantin Birhoată a 
spus: „Am citit in ziare că o bază de 
lansare a rachetelor intercontinen
tale costă tot atit cit o hidrocentra
lă electrică cu o capacitate de 
1 700 MW. Chiar și numai acest fapt 
arată cu cit ar fi mai ciștigată ome
nirea dacă hanii cheltuiri in prezent 
pentru arme ucigătoare ar fi des
tinați pentru ridicarea -mai multor 
uzine dătătoare de lumină, de ener
gie, în folosul oamenilor, al pro
gresului. Sprijinim, de aceea, pro
punerile românești de reducere a 
bugetelor militare și de alocare a 
fondurilor eliberate pentru dezvol
tarea fiecărei țâri și pentru lichi
darea subdezvoltării".

în același spirit au mai vorbit la 
adunare și maistrul Vasile Draica. 
lăcătușul Valentin Cindea» maistrul 
Constantin Vilău, care cu toții s-au 
angajat să muncească mai bine, 
gă-și aducă o contribuție cresctndâ 
la înflorirea patriei, la lupta pentru 
pace in întreaga lume. (Dumitru 
Prună, corespondentul „Scinteii").
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Glasul păcii 
pe tot cuprinsul

SIBIU, In unități eco
nomice, instituții de învăță- 
mint, cultură si artă din Si
biu. Mediaș. Capsa Mică. Cis- 
nădie, Agnita. Avrig. Săliște, 
din alte localități ale iudetu- 
lui Sibiu au avut loc. in ulti
mele zile, adunări populare și 
mitinguri la care au participat 
peste optzeci de mii de oa
meni ai muncii — români, 
germani, maghiari — in cadrul 
cărora aproape 1 000 de vor
bitori și-au exprimat adezi
unea deplină si totală fată de 
noua inițiativă de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

BISTRIȚA-NASĂUD. 
20 000 de oameni ai muncii de 
pe meleagurile bistrițene și 
năsăudene — români, ma
ghiari și germani, tineri și 
virstnici — întruniți în 30 de 
adunări, la care au luat cuvîn
tul 150 de vorbitori, și-au 
afirmat adeziunea deplină Ia 
noua intțiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

BOTOȘANI, m
285 de adunări Și mitinguri ce 
au avut ioc in județ, circa 1 600 
de vorbitori, in numele a 
peste 10 000 de participanți, 
au dat o înaltă apreciere noii 
inițiative de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, întregii 
politici interne și externe pro
movate de partidul și statul 
nostru, în interesul înfloririi 
multilaterale a țării, al asigu
rării securității șl liniștii tu
turor popoarelor.

CĂLĂRAȘI. p*te 10 000 
de oameni ai muncii din uni
tățile economice ale județului 
și-au exprimat. în cele 30 de 
adunări populare și intr-un 
mare miting, al tineretului, 
ferma lor adeziune față de 
Apelul F.D.U.S.

CARAȘ-SEVERIN. 
țiativa președintelui Româ
niei, Apelul F.D.U.S. au un 
larg ecou in rîndurile locui
torilor județului — români, 
germani, sîrbi și de alte na
ționalități. In întreprinderi, pe 
șantiere, în instituții au avut 
loc 232 de adunări, cu partici
parea a peste 60 000 de oameni 
ai muncii și la care au luat cu- 
vintul 1 336 de cetățeni.

CONSTANȚA. ** «»• 
364 de adunări și mitinguri 
ale oamenilor muncii din în
treprinderile, instituțiile, uni
tățile agricole și școlile din 
județul Constanța au luat parte 
82 767 oameni ai muncit, in 
numele cărora 2 430 de vorbi
tori au susținut cu tărie Ape
lul pentru pace al F.D.U.S.

GIURGIU. Noua iniția
tivă de pace a președintelui 
României socialiste a trezit un 
vibrant ecou în inimile tuturor 
locuitorilor județului Giurgiu. 
Pină in prezent, aici s-au des
fășurat 176 adunări și mitin
guri. in cadrul cărora 1 235 de 
vorbitori au exprimat adeziu
nea înflăcărată a peste 45 009 
de cetățeni la Apelul F.D.U.S.

MEHEDINȚI. In județul 
Mehedinți au avut loc 121 
adunări pentru pace și dezar
mare. cu peste 60 000 de parti
cipant!. Au luat cuvîntul 729 
vorbitori.

(Din relatările coresponden
ților „Scinteii").
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Apelului la rațiune - răspunsul întregului popor:
ANGAJARE HOTĂRÎTĂ ÎN LUPTA NOBILĂ 

PENTRU VIAJĂ, PENTRU VIITORUL 
PAȘNIC AL OMENIRII!

Relatări de la însuflețitele mitinguri și adunări ale oamenilor muncii, de la marșurile tineretului 
și alte manifestări de adeziune fată de noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu

Ieri, la mitingul de la întreprinderea „Republica" din Capitală Foto : Eugen Dichiseanu-

IDEAL AL TINEREȚII - PACEA ȘI TRIUMFULi»
Tinerețea a vtbrat din nou, ieri 

după-amiază, puternic Însuflețită de 
idealul scump al întregii omeniri — 
pacea. Pe principalele artere ale 
marilor orașe ale țării, în piețe, pu
blice au continuat marșurile și mi
tingurile tineretului. Din sute de 
mii de piepturi s-au revărsat, pes
te țară, acordurile unor înălțătoare 
imnuri închinate partidului, celui 
mai iubii fiu al poporului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Sute de 
mii de glasuri au scandat la uni
son : „DIN ADlNCUL INIMII / 
CEAUȘESCU — TINERII / VOM 
MUNCI ȘI VOM LUPTA / PACEA 
O VOM AFARA".

Desfășurarea acestor mari demon
strații a arătat că Apelul pentru 
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, pur- 
tind pecetea gîndirii clarvăzătoare 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a a- 
vut un puternic ecou in inimile și 
conștiințele tinerilor patriei. La. 
SIBIU, afirmind adeziunea celor 
peste 85 000 de tineri din județ — 
români, germani, maghiari — la 
nobila inițiativă de pșce a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, la conți
nutul Apelului Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, parti
cipanții la miting, între care loan 
Curta, prim-secretar al comitetului 
județean al U.T.C., Alfred Welter, 
muncitor la „Automecanica" Mediaș, 
Sorin Vădoiu, muncitor la întreprin
derea mecanică din Sibiu, Liliana 
Bleahu, elevă la Școala generală nr. 5 
din Sibiu, Carmen Simion, studentă, 
au dat glas nestrămutatei lor hotăriri 
de ta face totul. împreună cu în

tregul tineret din patria noastră, 
cu tinerii din toate țările lumii, 
pentru stăvilirea furibundei curse 
a înarmărilor. La ȘLATINA. parti
cipanții la miting dat expresie 
voinței tinerilor din județul Olt de 
a acționa eu hotărire pentru stopa
rea producției bomoei eu neutroni, 
pentru interzicerea tuturor arme
lor nucleare. Muncitorul Ion Bun- 
giu, de la întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului, spunea :

sale de a munel și trăi intr-un 
climat de pace statornică. „IDEAL 
AL TINEREȚII — PACEA ȘI 
TRIUMFUL VIEȚII" — această lo
zincă a fost scandată.

în coloanele tinereții au intrat 
și oameni cu Umple argintii, dar 
eu tinerețea î« suflet. La GIUR
GIU, un om cu părul nins, un bu
nic iubjt oa toți bunicii, a urcat la 
tribună să Ie vorbească tinerilor 
despre ororile războaielor pe care

citoarea Eugenia Vîlcu, de la 
întreprinderea de tricotaje Fetești. 
Ea a recitat poezia „Piine și pace", 
din care reproducem : „Pămintul 
miroase a piine / A piine și pace / 
Miroase pămintul t Pămintul mi
roase a aur, / A aur și-a grine / 
Miroase pămintul / Pămintul aces
ta e aur și grine / Pămintul acesta 
e țara / Cu piine și pace".

In impresionantele coloane ale 
păcii ș-au aflat tineri de toate pro

--------------------- :---------- ------ -------------- ------------------------------------------------------------------------------

Ieri, în țară, au continuat marșurile tineretului; în însuflețitoare 
mitinguri au fost desemnați reprezentanții la marșul „Tineretul

României dorește pacea", ce va avea loc azi în Capitală

„Creșcuti în spiritul dragostei fată 
de țară, gata oricind să apărăm eu 
prețul vieții noastre independența 
și suveranitatea patriei, cuceririle 
revoluționare ale poporului, noi, 
tinerii din municipiul Slatina si din 
județul Olt. aderăm din toată ini
ma la ideile cuprinse în Apelul de 
pace si dezarmare al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste",

La PITEȘTI, la ORADEA, la 
CONSTANȚA, In BAIA MARE, 
la, TG. MUREȘ, la PIATRA 
NEAMȚ, la SUCEAVA, la VASLUI, 
în numeroase alte reședințe de ju
deț, generația tînărâ, născută si 
eduoată in cultul muncii, dornică 
să se afirme printr-o neobosită ac
tivitate creatoare, conștientă de ro
lul său ca puternică forță socială, 
fiind însuși viitorul națiunii noas
tre socialiste, a dat glas voinței

le-a trăit, cerindu-le celor ee-l 
ascultau cu mare luare aminte 
să-șj facă glasurile ier auzite în 
apărarea păcii — ca suprem bun 
al umanității. Cu vocea stăpîniță 
de emoție, pensionarul Jean CIo- 
naru a citit o poezie scrisă pentru 
acest prilej : „Toți copiii dragi ai 
lumii / Cuminți vor să învețe și să 
se joace / Lăsați-i in grija mumii / 
In leagănul scump de pace, // Nu 
vrem arme, nici focoase / Nu le 
luați viata din case / Nu-i lisați 
sortiți pieirii / Sint urmașii ome
nirii".

Dealtfel, multi dintre cei care au 
luat ieri cuvintul la marile mitin
guri ale tineretului au ținut să-și 
expună gîndurțle și sentimentele in 
versuri. La SLOBOZIA, in județul 
Ialomița, între tinerii care au 
urcat la tribună s-a aflat mun

fesiile —r muncitori, țărani, intelec
tuali, elevi și studenți. Faleza Du
nării, unul dintre cele mai frumoa
se locuri ale Galațiului, a fost, 
ieri, cadrul de desfășurare a mar
șului păcii din orașul situat la mila 
80, care a reunit peste 40 000 de ti
neri. Ei au scandat într-un singur 
glas : „Tinerii de la furnale ~ nu 
vor arme nucleare". Pe un tra- 
șeu cuprinzind străzi cu nume de 
înălțător simbol. Decebal, Piața Li
bertății, l Decembrie 1918. Repu
blicii, Eliberării, Ștefan cel Mare, 
peste 20 000 de tineri din munici
piul SATU MARE și-au ridicat cu 
hotăFire glasul împotriva cursei abe
rante a înarmărilor, care amenință 
viitorul și existența omenirii. 
„Ne-am născut intr-o tară liberă, 
suverană și independentă, a subli
niat eleva Viorica Davidu. de la Li-

VIEȚII"
ceul de filologie-istorie dip Satu 
Mare, Trăim in zodia unei civili
zații superioare — socialismul — șj 
de aceea pacea este unul dintre cele 
mai scumpe idealuri ale noastre", 
Idealul păcii ii însuflețește de
altfel pe tinerii de pretutindeni, care, 
in multe țări ale lumii, isi ridică 
glasul, afirmind : „Nu vrem o nouă 
Hiroșimă, ny vrem copii fără co
pilărie. vrem să trăim liberi, feri
ciți și în pape". Tineretul nostru 
este profund solidar cu toti acești 
tineri, împreună cu care înțelege 
să acționeze pentru dezarmare, des
tindere, cooperare — așa cum ne în
deamnă Apelul F.D.U.S.

Participanții la marșurile si mi
tingurile tineretului au exprimat, in 
cuvinte simple, dar cu adincă rezo
nanță, adeziunea lor deplină la ini
țiativele de pace ale României și 
hotărirea de a nu precupeți nici un 
efort in lupta pentru triumful păcii. 
Demonstrind puternica lor voință de 
pace, chemind la acțiuni ferme 
pentru dezarmare, participanții la 
marșurile și adunările tineretului 
au desemnat delegați — muncitori, 
țărani, intelectuali, elevi și studenți 
— care vor lua parte, azi. la marele 
marș „Tineretul României dorește 
pacea", ce va avea loc in Capitală.

Intr-o ambiantă de puternică în
suflețire au fost adoptate telegra
me adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se dă expresie 
hotăririi neclintite a generației ți
nere de a face totul pentru întro
narea păcii pe Pămint. pentru 
apărarea dreptului celui mai de 
preț și mai sacru al oamenilor și 
națiunilor — dreptul la o viată li
beră și demnă.

IMAGINI DE LA IMPUNĂTOARELE MARȘURI ȘI MITINGURI PENTRU DEZARMARE 
ȘI PACE ALE TINERETULUI 

care au avut loc joi și vineri în toate județele țării
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ARAD

Solidari 
în apămrea 

civilizației 
Europei

Adeziune plenară, hotărire 
fermă de a răsotinde prin fante 
mobilizatorului Apel al F.D.U.S. 
— acestea au fr»$t coordonatele 
în care s-a desfășurat mitingul 
oamenilor muncii de la între
prinderea textilă din Arad.

Exprimînd în numele celor 
peste 9 500 de femei si bărbați, 
ce comoun acest harnic colectiv, 
înalta prețuire si considerație 
centru noua si strălucita iniția
tivă a președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Aurelia Bradin. președintele 
consiliului oamenilor muncii din 
întreprindere, a arătat in cuvin
te pornite din inimă: ..Noi. toti 
cei care muncim înfrățiți pe 
aceste meleaguri, fără deosehire 
de naționalitate, nu avem năzuin
ță mai scumpă decit aceea de 
a putea munci in liniște, de 
a ne bucura, împreună cu 
copiii noștri, de roaxiele vie
ții noi. de a contribui la înăl
țarea patriei noastre comune 
-r- România socialistă. Iată de 
ce cerem cu toată puterea fiin
țelor noastre să se acționeze 
hotărît pentru ca rațiunea să 
triumfe, viata oamenilor de m'e- 
tutindeni să fie ferită de peri
colul ciupercii atomice".

Apelul centru dezarmare si 
pace — au arătat în cuvintul 
Ier si alti vorbitori, nțintre care 
Andrei Saș, președintaLe O.D.U.S. 
a secției finisai, maiațrii Traian 
Vădășan si Petrică Pantea — re
flectă concepția mobilizatoare a 
partidului nostru, a secretarului 
său general, potrivit căreia prin 
lupta unită a forțelor sociale 
înaintate, a tuturor popoarelor, 
poate ți im nusă pacea, dezar
marea. înțelegerea si colabora
rea internațională. In această 
luptă — au relevat vorbitorii — 
România socialist® se situează 
în Drlmele finduri. dovedindu-se 
o nrezentă vie. tot mai activă oe 
arena politică internațională.

Un cald si patetic cuvint a 
rostit la adunare muncitoarea 
Elena Șarga. „In numele tutu
ror mamelor, al celor peste 6 500 
de muncitoare din întreprinde
re, al tuturor oamenilor muncii, 
români, maghiari si de alte na
ționalități. din întreprindere — 
a subliniat vorbitoarea — ne 
ridicăm glasul în aoărarea vie
ții celor dragi, a linistiț cămi
nelor noastre, a tot ce am con
struit si clădit. Sintem alătur! 
de toti oamenii — femei si băr
bați. tineri si virstnici — din ță
rile Eurooei. care s-au ridicat 
în aoărarea civilizației acestui 
continent". (Mircea Dorgoșan, 
corespondentul „Scinteii").

BACĂU

Propunerile
României - 
în interesul 

tuturor 
popoarelor 

Sute de oameni ai muncii

TIRGOVIȘTE MIERCUREA CIUC TULCEA
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Sute de oameni ai muncii de 
la întreprinderea de postav 
„Proletarul" din Bacău au parti
cipat la o însuflețită adunare — 
prilej de entuziastă manifesta
re a adeziunii la noua inițiativă 
peptru pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

„Cuvintele Apelului F.D.U.S. 
mi-au mers drept la inimă, a 
spus In adunare maistrul Ze- 
novia Smidt. Ca muncitoare 
intr-o uzină in care lucrea
ză peste 3 000 de femei, ca 
fiică a unui popor pentru care 
atașamentul față de pace con
stituie nu numai o trăsătură 
tradițională, da^ si o caracteris
tică a orinduirii pe care o 
făurim, sîpt mindră de tot ce 
fac Romania, președintele ei 
peptru pacea lumii".

„Noi, tinerii — a spus munci
toarea Georgeta Cozma — do
rim să trăim sub up cer senin, 
șă ne bucurăm jn pace de roa
dele muncii noastre. De aceea, 
spunem un NU I energic arme
lor nucleare și un DA ! hotărit 
muncii pașnice. Dorim să ne în» 
trecem cu tinerii din celelalte 
țări nu în producerea de mate
riale distrugătoare de vieți, ci in 
produse destinate bunăstării oa
menilor. în acest scop să fie 
cheltuite fondurile și nu pentru 
arme. Iată de ce subscriu din 
inimă la înțeleptele propuneri 
făcute in acest scop de tovarășul 
J'Iicolae Ceaușescu si care co
respund intereselor tuturor po
poarelor".

în același spirit au vorbit și 
inginerii Vasile Blejușcă. Vero
na Hoeiung și alti oameni ai 
muncii din întreprindere, cu 
toții manifeștindu-și hotărirea 
de a sprijini aqtjv, prin fapte, 
întreaga politică interpă si ex
ternă a partidului si statului 
nostru. (Ghcorghc Baltă, cores
pondentul „Scinteii").

BOTOȘANI
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Comuniștii, toti oamenii muncii 
din ÎNTREPRINDEREA „23 AU
GUST1 — BUCUREȘTI își afirmă 
deplina adeziune la noua inițiativă 
de pace a dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral, la conținutul Apelului Fron
tului Democrației si Unității Socia
liste pentru dezarmare și pace în 
lume. Vă încredințăm, mult iubite îi 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și cu această ocazie, că oamenii 
muncii din întreprinderea noastră 
dau o înaltă expresie aspirațiilor le
gitime ale poporului român de a trăi 
și munci in pace și libertate.

Ne ridicăm cu toată energia împo
triva politicii de continuare a cursei 
înarmărilor și ne pronunțăm ferm 
pentru oprirea amplasării și desfășu
rării de noi rachete in Europa și 
pentru înlăturarea celor existente, 
pentru renunțarea la bomba cu neu
troni.

Nimic nu este mai prețios decît 
viata și viitorul generațiilor de 
mîine, și noi, asemenea întregului 
popor, vom face totul pentru a le 
asigura un viitor senin I

CONSILIUL JUDEȚEAN AL SIN
DICATELOR DIN SIBIU își exprimă 
totala adeziune la noua și strălucita 
inițiativă a dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, concretizată 
în Apelul pentru dezarmare și pace, 
expresie elocventă a grijii și răspun
derii pentru destinele civilizației u- 
mane, pentru făurirea unei lumi a 
păcii, prieteniei și colaborării pașnice 
intre toate națiunile.

Ca parte componentă a Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, or
ganele și organizațiile sindicale iși 
vor consacra Întreaga muncă, pasiu
ne ți energie pentru îndeplinirea 
exemplară și responsabilă a sarcini
lor ce le revin, pentru făurirea so
cialismului șl comunismului în pa
tria noastră.

Prin acțiunile organizate de sindi
cate in întreprinderi, case de cultură 
și Cluburi, oamenii muncii români, 
germani, maghiari și de alte națio
nalități își exprimă totala adeziune 
față de politica înțeleaptă, clarvăză
toare a partidului și statului nostru, 
față de cel mai iubit fiu al poporului 
român, promotor al celor mai înalte 
idealuri de pace, progres și civilizație.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
a ne situa cu toată ființa noastră 
alături de milioanele de oameni ai 
muncii participant! la mișcarea pen
tru pace, pentru crearea unei lumi 
fără arme și fără războaie, pentru a 
trăi în libertate și demnitate.

In telegrama adresată de ÎNTRE
PRINDEREA DE VAGOANE DIN 
ARAD, cu prilejul adunării pentru 
pace, se subliniază : Noua dumnea
voastră Inițiativă de pace, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. vine să 
reliefeze cu putere, o dată mai mult, 
profundul umanism șl înalta răspun
dere pentru asigurarea păcii si secu
rității internaționale, vital necesare 
operei de construcție socialistă pe 
care o înfăptuim, pentru destinele 
civilizației și ale întregii omeniri. 
Noi știm ce înseamnă războiul ; noi 
am ridicat cu miinile noastre dintre 
dărîmături o uzină nouă. în care con
struim vagoane ce duc pe toate me
ridianele globului faima industriei 
românești și mesajul de pace si co
laborare al poporului român. De 
aceea, năzuința fierbinte a tuturor 
oamenilor muncii din .întreprindere 
— români, maghiari și de alte na
ționalități — este de a-și aduce con
tribuția, împreună cu întregul nostru 
popor, la construirea în liniște și 
pace a unei lumi noi, în care noi și 
copiii noștri să trăim fără amenin
țarea bombelor atomice, cu neutroni, 
fără pericolul unui nou război, care 
ar fi mai nimicitor decît toate răz
boaiele pe care le-a cunoscut «ne

unirea pînă acum.
Colectivul de oameni ai muncii din 

COMBINATUL CHIMIC TIRNA- 
VENI, județul Mureș, a primit cu o 
deosebită satisfacție ți deplină apro
bare Apelul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste — se arată in te
legrama adresată de acest colectiv.

Dăm o înaltă apreciere noii dum
neavoastră inițiative pentru pace și 
dezarmare, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca o ex
presie a eforturilor permanente pe 
cane le-ați depus și continuați să le 
depuneți pentru a asigura liniștea 
de care are nevoie poporul nostru 
spre a-și fauri viitorul său luminos.

Întregul colectiv de oameni ai 
muncii de pe această veche platfor
mă a chimiei românești se angajează 
să contribuie prin toate forțele sale 
la înflorirea scumpei noastre patrii, 
la realizarea sarcinilor trasate de 
Congresul al XII-lea al P.C.R.. ex- 
primind în felul acesta, alături de 
Întregul nostru popor, voința de a 
trăi intr-o lume mai bună și mai 
dreaptă, o lume fără arme și fără 
războaie, de a trăi în libertate și 
demnitate,

In telegrama CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAȚIE AL CASEI DE 
ECONOMII ȘI CONSEMNAȚIUNI 
se arată : Convinși de importanța 
vitală a menținerii păcii, răspunzind 
cu hotărire îndemnului dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Apelului pentru 
dezarmare și pace al F.D.U.S., 

oamenii muncii din cadrul Centralei 
C.E.C., întruniți in adunare, au ros
tit intr-un singur glas, puternic, un 
NU războiului, bombei cu neutroni, 
întregului arsenal de arme ucigătoare 
care amenință omenirea.

Noi toți ne alăturăm cu fermitate 
luptei pentru apărarea și menținerea 
păcii, politicii de colaborare a patriei 
noastre, voinței de neclintit a între
gului popor de a-și aduce contribuția 
la infăptuirea idealurilor supreme 
ale întregii omeniri, de a trăi într-o 
lume a păcii. în care toate energiile 
umane și materiale să fie destinate 
numai progresului și bunăstării.

In telegrama adresată de partici- 
panții la mitingul oamenilor muncii 
din ÎNTREPRINDEREA „ELECTRO- 
PUTERE" CRAIOVA se arată : Ne 
manifestăm deplina adeziune la noua 
și nobila inițiativă de pace a dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 

. Ceaușescu. Insuflețitorul apel al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste exprimă cele mai înălțătoare, 
mai curate și puternice sentimente, 
voința sacră a întregii noastre na
țiuni. Vrem ca oamenii, copiii noștri 
să se bucure de viată, de bineface
rile progresului și civilizației socia
liste, să se dezvolte armonios sub 
cerul patriei, pe pămintul ei sfint. 
Vrem să ne bucurăm de roadele 
muncii noastre in liniște și pace. Do
rim o lume fără arme și fără 
războaie.

Manifestîndu-ne atașamentul deplin 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, ne an
gajăm în fața dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de a milita cu fermitate 
și tărie pentru înfăptuirea politicii 
românești de pace, independentă și 
colaborare internațională, de a con
tribui cu toată capacitatea, pasiunea 
și abnegația la realizarea istoricelor 
hotărîri ale celui de-al XII-lea Con
gres al partidului, la înflorirea conti
nuă a scumpei noastre patrii.

Comuniștii, și împreună cu ei toți 
oamenii muncii din tînărul BA
ZIN CARBONIFER HOREZU — 
VÎLCEA, într-o entuziastă adunare 
populară, înțelegînd marea impor
tanță a noii dumneavoastră inițiati
ve de pace, ne exprimăm întru totul 
adeziunea față de Apelul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
pentru dezarmare și pace. Vă asi
gurăm, tovarășe secretar general, că 
minerii, toți oamenii muncii din ca
drul celui mai tinăr bazin carbonifer 
al tării sint hotărîți să nu-si precu
pețească eforturile pentru a-și adu
ce Întreaga contribuție, alături de 
poporul nostru, de toate forțele iubi
toare de pace, la construirea pe pla
neta noastră a unei lumi fără arme 
și fără războaie, a unei lumi a pro
gresului și celei mai inalte civiliza
ții umane. Ne angajăm să muncim cu 
dăruire, cu întreaga noastră capaci
tate creatoare pentru a realiza și de
păși sarcinile economice ce ne revin, 
de a ne incadra în eforturile întregu
lui nostru popor, pentru a asigura 
independența energetică a țării, pen-; 
tru a ridica România pe noi culmi 
de progres și civilizație, țeluri pen
tru care dumneavoastră, cel mai iu
bit fiu al națiunii române, minerul 
nostru de onoare, v-ați dedicat în
treaga ființă, cu un patos revoluțio
nar și patriotic de neegalat.

In telegrama adresată de colectivul 
de oameni ai muncii din cadrul FA
BRICII DE CONSTRUCȚII META
LICE ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC 
LUDUȘ, se exprimă totala adeziune 
față de Apelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste. în acest important 
document — se arată in telegramă 
— vedem o nouă și elocventă 
expresie a spiritului de înaltă grijă 
și responsabilitate ce animă Româ
nia socialistă, pe dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru viata și 
liniștea popoarelor, pentru destinele 
civilizației umane, voința nestrămu
tată a poporului nostru de a lupta 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare șl instaurarea unei 
păci trainice in Europa și întreaga 
lume. Comuniștii, toti oamenii mun
cii din fabrica noastră — mindri ca 
sint fiii acestui minunat popor — îsi 
exprimă deplina adeziune fată de în
țeleaptă politică internă și 'externă 
promovată de partidul și statul 
nostru.

Colectivul de oameni al muncii din 
secțiile sculărie și mecanic-sef de la 
ÎNTREPRINDEREA CHIMICA O- 
RAȘTIE, județul Hunedoara, alături 
de întregul nostru popor, ne angajăm 
ca prin întreaga noastră activitate să 
acționăm pentru traducerea în viață 
a nobilelor idei cuprinse in Apelul 
Frontului Democrației si Unității 
Socialiste. ,

Ca o expresie a înaltei responsabili- 
tați muncitorești, ne angajăm ca prin 
rezultatele muncii noastre să contri
buim la progresul .și prosperitatea 
națiunii noastre socialiste, conștienti 
că în acest fel slujim interesele de 
pace și progres ale poporului nostru 
și ale tuturor popoarelor.

Colectivul de oameni al muncii din 
I.C.E. „METALIMPORTEXPORT" 
își exprimă deplina adeziune și mîn- 
drie patriotică față de noua și stră
lucita dumneavoastră inițiativă de 
pace — iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Acelui Frontului Demo

crației și Unității Socialiste — se 
spune în telegrama adresată de acest 
colectiv — reflectă voința fermă a 
poporului nostru de a-și intensifica 
acțiunile. împreună cu celelalte po
poare iubitoare de pace din întreaga 
lume, in lupta pentru apărarea drep
tului fundamental a! oamenilor la 
viată. Ia existentă liberă si demnă.

In aceste momente de excepțională 
Însemnătate pentru viitorul lumii, al 
patriei noastre dragi, ne angajăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să nu precupețim 
nici un efort în înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor ce ne revin, să contri
buim la înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste.

Membrii ACADEMIEI DE ȘTI
INȚE SOCIALE ȘI POLITICE, cer
cetătorii și întregul activ din dome
niul științelor sociale și politice au 
luat cunoștință cu cel mai viu 
interes și cu cea mai profundă sa
tisfacție de noua si nobila dum
neavoastră inițiativă privind desfă
șurarea unei vaste acțiuni politice de 
masă în tara noastră, menită să dea 
expi-esie voinței de pace a întregii 
noastre națiuni, a tuturor popoarelor 
lumii. Alături de întregul popor, 
oamenii de știință, cercetătorii ne 
exprimăm atașamentul profund față 
de politica de pace a partidului și 
statului nostru, față de noile si im
portantele Initiative cuprinse în Ape
lul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste și vă asigurăm că. avînd in 
fată strălucitul dumneavoastră exem- 

În telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

- mesaje de însuflețită adeziune 
a poporului român la strălucita 
inițiativă de pace a președintelui

României socialiste
piu, ne vom consacra întreaga ener
gie spre a spori contribuția științe
lor sociale la soluționarea proble
melor complexe ale edificării socia
lismului și comunismului in Româ
nia. pentru o lume mai bună si mai 
dreaptă.

în telegrama adresată - “oa
menii muncii din MINISTERUL 
FINANȚELOR se arată : Această 
nouă și măreață inițiativă dovedește 
încă o dată, ca și cu at ițea alte pri
lejuri. spiritul vizionar, gindirea 
profund umanistă, preocuparea dum
neavoastră statornică pentru înceta
rea cursei inarmărilor. pentru ca 
fondurile uriașe pe care an de an le 
absorb cheltuielile militare să fie 
îndreptate spre progres și civilizație, 
pentru binele intregii omeniri. Rea- 
firmindu-și totala adeziune la poli
tica externă a României socialiste, 
al cărei strălucit promotor sînteti. și 
aprobarea deplină fată de Apelul 
pentru dezarmare si pace al Frontu
lui Democrației si Unității Socialiste, 
comuniștii și ceilalți oameni ai mun
cii din Ministerul Finanțelor Iși ex
primă cu hotărire voința unanimă 
de a se alătura eforturilor consacra
te înlăturării primejdiilor ce ame
nință viața și munca pașnică a po
poarelor. spunînd un NU categoric 
cursei înarmărilor și războiului.

cu 
a tot ce ne-am 
sub conducerea 
comunist. Con- 
noastră misiune

Colectivul de oameni ai muncii, 
români, maghiari și de alte naționa
lități. de la ÎNTREPRINDEREA 
CONSTRUCTOARE DE MAȘINI- 
UNELTE „ÎNFRĂȚIREA"—ORADEA, 
întruniți în adunarea populară dedi
cată păcii și dezarmării, ne expri
măm. alături de întreaga națiune, 
totala adeziune la strălucita dum
neavoastră inițiativă de pace. Ca 
făuritori de bunuri materiale desti
nate bunăstării noastre de azi și de 
miine. vrem să privim viitorul 
speranța împlinirii 
propus să realizăm 
partidului nostru 
știenți de nobila ... ______
in marele front al muncii și al păcii, 
a.vînd un program complex și măreț, 
elaborat de Congresul al XII-lea, 
pentru a cărui înfăptuire nu precu
pețim nici un efort, strîns uniți în 
muncă si idealuri. în jurul partidului 
nostru comunist — români, maghiari 
si de alte naționalități — dorim să 
trăim în pace si bună înțelegere cu 
toate popoarele lumii, fără zăngănit de 
arme și neamenințați de nimeni. lata 
de ce ne alăturăm glasul nostru la cel 
al întregului popor și al tuturor po
poarelor dornice de pace, spunind 
ferm și hotărit NU războiului, NU 
înarmărilor. DA dezarmării și păcii.

Alături de întregul ponor, oamenii 
muncii din agricultura județului 
Neamț, cooperatori, mecanizatori și 

specialiști, îsi exprimă deplina lor 
adeziune fată de excepționale acțiu
ne politică, inițiată de conducerea 
Partidului Comunist Român, de dum
neavoastră personal — mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace în întreaga 
lume — se arată în telegrama adre
sată de CONSILIUL UNIUNII JU
DEȚENE NEAMȚ A COOPERATI
VELOR AGRICOLE DE PRODUC
ȚIE.

Ne exprimăm deplina aprobare 
față de Apelul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste si totodată an
gajamentul ferm de a ne uni efortu
rile pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa cu hotărire, in lu
mina prețioaselor dumneavoastră in
dicații, pentru aplicarea in viață a 
hotărîrilor Congresului al XII-!ea al 
P.C.R., pentru infăptuirea obiective
lor noii revoluții agrare.

în telegrama adresată de partici- 
panții la mitingul de la ÎNTREPRIN
DEREA DE TRACTOARE BRASOV 
se spune : Constructorii de tractoare 
brașoveni, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități. își exprimă a- 
probarea deplină si totala adeziune 
față de vibrantul Apel pentru dezar
mare și pace al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Noua și strălucita dumneavoastră 

inițiativă, mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. întruchi
pează voința întregului nostru popor 
de a lupta neobosit împotriva peri
colului de război, pentru pace si în
țelegere intre toate națiunile, pentru 
progresul si prosperitatea tuturor na- 
^trțiiJOr. ... V- r-~—■ ........... ... v........... »,... -.ii,.» t.vL.umc pruu „ a —

Neobosita activitate pe care b des- tini in adînctil inimilor n’oăstre thin- țîBiia în ffirticția1 asigurării păcit, 
pentru a face ca minunatele realizări 
ale geniului uman să fie folosite în 
slujba omului și a prosperității sale. 
Comuniștii și alături de 
menii m.uncii conduși de 
de partid se angajează 
sprijine fără precupețire 
țării noastre, ale întregului nostru 
popor, și ale tuturor forțelor progre
siste. de pretutindeni pentru dezar
mare, pentru crearea unui climat de 
destindere și pace pe Pămint.

fășurați, de inflăcărat patriot și mili
tant pentru o lume a păcii, mai bună 
și mai dreaptă, strălucitul exemplu 
de dăruire si principialitate comunis
tă pe care ni-I oferiți in permanentă, 
ne mobilizează conștiințele pentru a 
acționa cu hotărire și a ne aduce o 
contribuție sporită la ridicarea Româ
niei pe cele mai înalte culmi ale ci
vilizației. in lupta pentru Pace si de
zarmare. pentru securitatea popoare
lor de pretutindeni.

Țărănimea, mecanizatorii, specia
liștii. toti lucrătorii ogoarelor din 
COPȘA MICA — români, ma
ghiari, germani — au primit cu însu
flețire și profundă mîndrie patriotică 
noua și strălucita inițiativă de pace 
a dumneavoastră. Apelul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, prin 
care Românii socialistă, poporul 
român și-au făcut încă o dată cu
noscută. pe toate meridianele globu
lui, voința nestrămutată de a-și uni 
eforturile cu toate națiunile lumii în 
lupta pentru oprirea cursei înarmă
rilor, pentru instaurarea pe planeta 
noastră a unei păci trainice, pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă, fără 
arme și fără război. Ne exprimăm 
deplina aprobare față de ideile 
profund umanitare cuprinse în apel, 
adeziunea unanimă la întreaga poli
tică internă și externă a partidului 
și statului nostru, hotărirea noastră 
de a ne înzeci eforturile la înfăptui
rea neabătută a acestei politici, pă
trunsă de înalta grijă și răspundere 
pentru destinele patriei șl ale po
porului nostru.

dumnea- 
materia- 

Democra-

În telegrama CAMEREI DE CO
MERȚ ȘI INDUSTRIE Se spune: Am 
luat cunoștință cu profundă satisfac
ție de noua și strălucita 
voastră inițiativă de pace, 
lizată în Apelul Frontului 
tiei și Unității Socialiste.

Profund atașați generoasei dum
neavoastră inițiative, susținem ferm 
politica partidului și statului și sîn
tem hotărîți să nu precupețim nici 
un efort pentru a răspunde vibrantei 
dumneavoastră chemări puse in. 
slujba păcii. înțelegerii și colaboră
rii între națiuni. Noi spunem un NU 
hotărit bombei cu neutroni, armelor 
nucleare, arme ce amenință viața 
tuturor oamenilor de pe planeta 
noastră*

Ca lucrători în domeniul relațiilor 
economice internaționale, vă asigu
răm, stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că. alături de în
tregul popor, vom acționa în conti
nuare pentru pace si colaborare paș
nică, conștienti fiind că nu există 
îndatorire mai nobilă decît aceea 
de a face totul pentru făurirea unui 
climat de pace si înțelegere, pro
pice colaborării rodnice între na
țiuni, progresului și civilizației.

Comuniștii, toti oamenii muncii de 
la ÎNTREPRINDEREA DE CO
MERȚ EXTERIOR „ROMELECTRO", 
alături de întregul popor român, ne 
exprimăm totala noastră adeziune 
fată de noua si inestimabila dumnea
voastră inițiativă de pace, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
inițiativă materializată In vibrantul 
Apel al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Exprimîndu-și și 
cu acest prilei admirația profundă 
fată de activitatea dumneavoastră 
neobosită pentru pace, colaborare Si 
înțelegere intre toate popoarele 
lumii, oamenii muncii din întreprin
derea noastră își afirmă încă o dată 
hotărirea de nestrămutat de a ac
ționa. umăr la umăr, cu' întregul po
nor român pentru înfăptuirea drep
tului fundamental al intregii omeniri 
la viată, pace si libertate.

Alături de Întregul nostru popor, 
energeticienii de la ÎNTREPRINDE
REA ELECTROCENTRALE PORȚILE 
DE FIER își exprimă deplina ade

ziune și mîndrie patriotică față de 
noua și strălucita dumneavoastră ini
țiativă de pace, față de Apelul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. care exprimă înalta respon
sabilitate pentru măreața operă pe 
care o înfăptuiește poporul nostru, 
ca și pentru destinele om mirii. Sim- 
dria și bucuria de a vă avea în frun
tea partidului si statului nostru, pe 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului, luptător neînfricat pen
tru independența și propășirea pa
triei noastre, pentru pace și cola
borare intre popoare. Vă exprimăm 
și cu această ocazie cele mai alese 
sentimente de profundă stimă și re
cunoștință pentru modul strălucit în 
care vă îndepliniți, cu clarviziune și 
înțelepciune, Supremele răspunderi 
cu care v-a învestit istoria si poporul, 
pentru contribuția adusă la înfăptui
rea politicii e'kterne românești, po
litică profund realista, care se bucu
ră de un binemeritat prestigiu in 
lume. Noi, energeticienii mehedin- 
țeni. ne unim glasul cu toți oamenii 
muncii din patria 
hotărit : nu vrem 
pe Pămint, dorim 
și fără războaie.

noastră și spunem 
război, vrem pace 
o lume fără arme

în telegrama adresată de oamenii 
muncii din ÎNTREPRINDEREA DE 
MEDICAMENTE BUCUREȘTI se 
arată: Exprimăm profunda satis
facție pentru noua și strălucita dum
neavoastră inițiativă de pace, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, expresie elocventă a pro
fundei identificări, cu interesele fun
damentale ale poporului nostru, cu 
idealurile de pace, securitate și co
laborare ale tuturor popoarelor, ale 
întregii omeniri. Alături de întregul 
nostru popor, oamenii muncii din 
întreprinderea noastră, sprijină cu 
fermitate propunerile, inițiativele si 
ideile românești privind consolidarea 
încrederii și realizarea dezarmării pe 
continentul european și în întreaga 
lume, alăturîndu-se milioanelor de 
oameni care se pronunță pentru a- 
părarea păcii pe toate meridianele 
globului

Vă asigurăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nobila 
dumneavoastră activitate de înflăcă
rat patriot și neobosit militant pentru 
o lume a păcii, exemplul de dăruire 
și principialitate comunistă pe care 
ni-1 oferiți în permanentă ne dau un 
puternic imbold în întreaga activitate, 
ne mobilizează conștiințele pentru a 
munci mai mult și mai bine și a ne 
aduce astfel contribuția la ridicarea 
României pe înaltele culmi ale civi
lizației socialiste și comuniste, la 
creșterea prestigiului ei internațional

În telegrama lucrătorilor de Ia DI
RECȚIA GENERALA A ARHIVELOR 
STATULUI se arată : Ca păstrători ai 
tezaurului istoric al țării, ce atestă 
fără putință de tăgadă permanenta și 
nestrămutata dorință de pace a nea
mului, susținem cu fermitate Apelul 
pentru dezarmare și pace al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, do
cument care, prin clarviziunea speci
fică geniului acestui popor, cheamă 
toate forțele sociale să militeze pen
tru înfăptuirea imediată a dezidera
telor majore ale lumii contemporane. 
Mai mult ca oricînd vom da glas me
sajului vibrant pe care mărturiile tre
cutului îl transmit tuturor generații
lor, astfel incit frămintata istorie a 
patriei să devină o pildă vie pentru 
făuritorii societății socialiste ; mai 
mult ca aricind vom desprinde din 
uriașa comoară de experiență acumu
lată. de-a lungul secolelor. în arhive, 
învățăminte și concluzii, căci relevînd 
lecțiile trecutului, factorii care au fa
vorizat progresul și civilizația, ca si 
cauzele care au dus în perioade de 
regres la războaie și suferințe, vom 
putea contribui mai mult la mobiliza
rea conștiințelor pentru a spune NU 
hotărit războiului, pentru a apăra 
cele mai fundamentale drepturi ale 
națiunilor — dreptul la viată. Ia 
pace și existență liberă si indepen
dență.

în unanimitate de gînduri și sim
țăminte cu întregul nostru popor, toti 
oamenii muncii din cadrul ACADE
MIEI DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI 
SILVICE se pronunță cu hotărire 
împotriva continuării cursei aberante 
a inarmărilor, împotriva amplasării 
pe continentul nostru a rachetelor 
nucleare și a bombei cu neutroni, 
pentru securitate, colaborare și pace 
în întreaga lume. însuflețiți de înaltul 
dumneavoastră exemplu de slujire cu 
abnegație și pasiune revoluționară a 
intereselor poporului, a cauzei socia
lismului și păcii, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom munci cu dăruire și pasiune 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din importantele 
documente ale celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, a materializă
rii prețioaselor dumneavoastră indi
cații date cu prilejul vizitelor de lu
cru în unitățile de cercetare și pro
ducție agricolă, orientîndu-ne întrea
ga activitate in lumina lucrărilor Con
sfătuirii de lucru de la C.C. al P.C.R. 
cu cadrele din cercetare și învăță- 
mint agricol.

împreună cu 
muncim în 
„TRICOTAJUL 
cunoștință cu profundă satisfacție de 
noua și strălucita dumneavoastră 
inițiativă de pace, care și-a găsit ex
presie în Apelul pentru dezarmare 
și pace al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Pătrunși de ad
mirație și devotament față de înal
tul dumneavoastră exemplu de pa
triotism și neobosită luptă pentru 
viitorul pașnic al omenirii, vă asigu
răm, tovarășe secretar general, că nu 
ne vom cruța eforturile pentru a ac-

întreaga țară, cei ce 
ÎNTREPRINDEREA 
ROȘU* 1, am luat

ei toți O'i- 
organizația 
solemn să 
eforturile

Participanții la adunarea pentru 
pace de la COMBINATUL DE CE
LULOZA ȘI HÎRTIE CĂLĂRAȘI, ti
neri și vîrstnici. bărbați si femei, in 
frunte cu comuniștii, dau o înaltă 
apreciere și exprimă deplina adeziu
ne fată de noua dumneavoastră ini
țiativă de pace, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
personalitate marcantă a vieții inter
naționale. militant neobosit pentru 
înțelegere, colaborare si pace pe pla
neta noastră- Aprobăm din inimă 
conținutul Apelului Frontului Demo
crației și Unității Socialiste — se 
spune în telegrama adresată de acest 
colectiv. Nimic nu ne este n»ai scump 
decit viața și viitorul copiilor noș
tri. Vom face totul să le asigurăm un 
viitor fără arme, un viitor senin șl 
fericit.

Ne angajăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. in fata partidului si po
porului. a dumneavoastră personal, 
să muncim mai mult si mai bine, să 
nu precupețim nici un efort pentru 
îndeplinirea planului pe 1981 și în
tregul cincinal, să milităm neabărut 
pentru pace, pentru viată, pentru 
progresul civilizației.

Oamenii muncii de la I.A.S. CO- 
TEȘTI, județul Vrancea, iși exprimă 
adeziunea deplină față de noua ini
țiativă de pace a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. pentru sal
varea omenirii de la un nou război. 
Sîntem conștienti că numai prin ho- 
tărîrea si fermitatea cu care vom ac
ționa, numai prin lupta unită a tu
turor forțelor progresiste, a tuturor 
popoarelor se va putea opri cursa 
periculoasă a inarmărilor. Toti lu
crătorii din unitatea noastră, mobili
zați de magistralul dumneavoastră 
îndemn, de rolul ce ne revine, în a- 
ceste momente atit de îngrijorătoare 
pentru pacea lumii, nu vom precu-

peți nici un efort pentru a răspunde 
cu cinste strălucitelor chemări ale 
apelului și vom milita neobosiți, 
alături de toți locuitorii patriei noas
tre dragi, pentru fericirea noastră și 
a lumii întregi, spunînd un NU ho
tărit războiului si înarmărilor. Vom 
dovedi prin fapte de muncă dragos
tea fierbinte fată de pămintul natal 
fată de scumpa noastră patrie.

In telegrama MINISTERULUI TU
RISMULUI ȘI SPORTULUI se spu
ne: Sportivii, tehnicienii, toate cadre
le care activează în mișcarea sportivă 
si în turism îsi exprimă adeziunea 
deplină la strălucita dumneavoastră 
inițiativă de pace concretizată în 
Apelul Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste. Ca cetățeni ai 
României socialiste, sintern mindri că 
patria noastră se află mereu in frun
tea inițiativelor de pace și dezarmare, 
că propunerile si ideile dumneavoas
tră se bucură de un imens prestigiu 
pe arena mondială. Sportul româ
nesc, dezvoltat in anii socialismului 
prin permanenta grijă si îndrumare 
a partidului si statului nostru, a 
dumneavoastră personal, nu se poate 
manifesta plenar pe arena mondială 
decît în condiții de pace și înțelege
re. De aceea susținem cu înflăcărată 
dragoste recenta și strălucita dum
neavoastră inițiativă, cerind cu fer
mitate stăvilirea cursei înarmărilor 
și trecerea la măsuri efective de 
dezarmare. Vă asigurăm. iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru a 
promova prin activitatea noastră 
idealurile păcii și colaborării inter
naționale, că vom acționa neabătut, 
alături de forțele iubitoare de pace 
de pretutindeni, pentru instaurarea 
unui climat de securitate și înțele
gere pe planeta noastră.

In telegrama adresată de AGEN
ȚIA ROMANA DE PRESA —AGER- 
l’RES se arată : Ca militanți activi 
pentru promovarea și transpunerea 
in viață a politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, ne an
gajăm ferm ca. prin scrisul nostru, 
să nu precupețim nici un efort pen
tru a ne îndeplini sarcinile de înaltă 
responsabilitate civică ce ne revin 
pe linia informării opiniei publice 
din tara noastră și de peste hotare 
asupra nobilelor idei cuprinse în 
Apelul pentru dezarmare și pace al 
F.D.U.S.. al căror promotor sinteți 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general Noi vedem 
în această nouă inițiativă o dovadă 
grăitoare a grijii conducerii partidu
lui, a dumneavoastră personal, pen
tru asigurarea condițiilor de pace și 
securitate, vital necesare operei de 
construcție socialistă pe care o înfăp
tuiește România, pentru viitorul paș
nic aii omenirii.

Oamenii muncii de Ia FABRICA 
DE UTILAJE ȘI PIESE DE SCHIMB 
BUCUREȘTI, întruniți in adunarea 
populară, ne exprimăm adeziunea 
deplină față de noua si strălucita 
dumneavoastră inițiativă de pace, pă
trunsă de spiritul nobilei griji față 
de om. de înaltă răspundere pentru 
destinele popoarelor, pentru viitorul 
de pace al planetei noastre, al civi
lizației umane si vă adresăm, în
treaga noastră gratitudine si recu
noștință fată de tot ceea ce între
prindeți spre binele și prosperitatea 
poporului român, pentru infăptuirea 
idealurilor generoase ale umanității, 
pâhtru triumful cauzei progresului 
și păcii în întreaga lume. Condam
năm cu fermitate politica iresponsa
bilă de escaladare a cheltuielilor mi
litare. de amplasare op continentul 
european a noi rachete nucleare, de 
producere si stocare a bombei cu 
neutroni. Oamenii muncii din Fabri
ca de utilaje și piese de schimb Bucu
rești cer. așa cum o cer și popoarele 
lumii, trecerea neintîrziaiă la dezar
mare. astfel ineît programele de dez
voltare economică si socială, efortu
rile de progres ale fiecărei tării să se 
poată înfăptui, să poată avea drept 
rezultat lichidarea decalajelor, onouă 
ordine economică internațională, pa
cea și colaborarea pe Pămint.

Oamenii muncii din INSTITUTUL 
CENTRAL DE CERCETARE. PRO
IECTARE ȘI DIRECTIVARE 1N 
CONSTRUCȚII au luat cunoștință cu 
deosebită satisfacție de Apelul pen
tru dezarmare și pace al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România, care 
reprezintă o nouă și strălucită iniția
tivă de pace a dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Acest apel întruchipează voința în
tregului nostru popor de a lupta neo
bosit împotriva pericolului de război, 
pentru pace si înțelegere între po
poare. pentru prosperitate si progres. 
Ne opunem cu toată hotărirea am
plasării pe continent a rachetelor cu 
rază medie de acțiune, continuării 
cursei înarmării nucleare si produ
cerii bombei cu neutroni. Prin speci
ficul muncii noastre contribuim Ia 
crearea de bunuri menite să îmbu
nătățească viata oamenilor. Pentru 
aceasta este insă necesar să fie pace 
în lume, ca toate eforturile să fie în
dreptate spre activități pașnice si nu 
spre acumulare de mijloace de luptă 
care să pună în pericol viata pe pla
neta noastră. Sîntem ferm hotărîți ca 
prin întreaga noastră activitate să 
contribuim la traducerea neabătută 
in viată a politicii interne si externe 
a partidului si statului nostru.

DEVA TÎRGU JIU SLATINA BISTRIȚA
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CELUI DE-AL 37-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST. 

DIN MAREA BRITANIE
Dragi tovarăși.
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, delegați la cel de-al 
37-lea Congres al Partidului Comunist din Marea Britanie, tuturor militan- 
ților partidului un călduros salut, împreună cu urările noastre de noi succese.

Comuniștii români urmăresc cu sentimente de prietenie și solidaritate 
activitatea depusă de comuniștii britanici pentru promovarea intereselor oa
menilor muncii, pentru întărirea unității de acțiune a , clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor democratice și progresiste din Marea Britanie, pentru împli
nirea aspirațiilor lor la o viață mai fericită și mai dreaptă.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima satisfacția față de bunele 
raporturi de prietenie și solidaritate ce se dezvoltă intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Marea Britanie, bazate pe principiile stimei 
și respectului reciproc, al independenței și neamestecului in treburile interne, 
al dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia politică, tactica și strategia 
revoluționară corespunzător condițiilor istorice, naționale si sociale din pro
pria țară.

Ne exprimăm convingerea că dezvoltarea conlucrării reciproce dintre 
partidele noastre va servi intereselor întăririi prieteniei și colaborării dintre 
popoarele român și britanic, cauzei securității, independenței naționale și 
păcii în Europa și în întreaga lume

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Primire la primul ministru al guvernului

Lucrările Reuniunii general-europene 
de la Madrid

Tovarășul Ilie Verdet. prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste Românul, a primit, vineri după 
amiază, pe Ljumir Hanak. ambasa
dorul Republicii Socialiste Ceho

Cronica
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-mlijiistru al guvernului, a 
primit, vineni dimineața, ne Widjojo 
Nitisastro. mținistru coordonator pen
tru probleme economice, financiare si 
industriale, conducătorul delegației 
indoneziene caire întreprinde o vizită 
în tara noastră.

în timpul Întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
cooperării economice româno-indone- 
ziene pe multiple planuri, lărgirea si 
diversificarea schimburilor comercia
le dintre cele două țări.

La intrevedere a participat Gheor
ghe Nestorescu. adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini.

A fost de fată several brigadier 
Soesidarto. ambasadorul Republicii 
Indonezia la București.

în aceeași zi. ministrul indonezian 
a avut o intrevedere cu tovarășul 
Gheorghe Petrescu, ministrul indus
triei de masini-unelte. electrotehnică 
si electronică. ★

Ministrul comerțului interior. Ana 
Mureșan, a primit, vineri, pe Zyg- 
munt Lakomiec. prim-adjunct al mi
nistrului comerțului inter ior din R.P. 
Polonă.

Au fo®t discutate probleme privind 
dezvoltarea schimburilor de mărfuri 
dintre ministerele de comerț interior 
din cele două țări.

La primire a fost prezent Boles- 
law Koperski, ambasadorul R.P. Po
lone la București.

tn aceeași zi. Dumitru Petrescu, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului interior, și Zygmunt Lakomiec 
au semnat protocolul privind schim
burile de bunuri de consum intre cele 
două ministere pe anul 1982. care 
prevede diversificarea structurii sor
timentale și extinderea schimburilor 
între magazine.

*
Uniunea scriitorilor din Republica 

Socialistă Românca, în colaborare cu 
Muzeul literaturii române, a omagiat, 
vineri seara, împlinirea a 100 de ani 
de la nașterea lui Eugen Lovinescu.

în deschiderea nianifestării orga
nizate în Capitală. Alexandru Oprea, 
directorul Muzeului literaturii româ
ne, a subliniat meritele lui Eugen 
Lovinescu in realizarea unei monu
mentale opere de critică și istorie 
literară. 

slovace. în vizită de rămas bun. în 
legătură cu încheierea misiunii sale 
în țara noastră. Cu acest prilej, a 
avut loc o convorbire, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială.

zilei
în continuare, acad. Serbau Cio- 

culescu, Edgard Papu, Pompiliu Mar
eea, Eugen Todoran, Alexandru Geor
ge, Ioana Postelnicu, Domokos Geza 
au evocat personalitatea marelui 
nostru critic și.istoric literar, sprijini
tor activ al vieții culturale românești 
de la începutul veacului al XX-lea, 
al afirmării poeziei moderniste și 
romanului citadin de analiză, fon
dator al revistei și cenaclului „Sbu- 
rătorul".

Tot sub egida Uniunii scriitorilor, 
la Suceava a avut loc un simpozion 
omagial dedicat centenarului nașterii 
lui Eugen Lovinescu, născut pe aces
te meleaguri.

Reprezentanți de seamă ai vieții li
terare contemporane s-au întîlnit cu 
cititorii pentru a cinsti și evoca me
moria celui care, ș-a.afirmat incultura 
românească interbelică printr-o bo
gată operă exegetică, beletristică și 
memorialistică, precum și ca istoric 
al civilizației noastre moderne. Au 
luat parte scriitorii Dumitru Radu 
Popescu, președintele Uniunii scrii
torilor, Nikolaus Berwanger, Anghel 
Dumbrăveanu; Traian Iancu. Mircea 
lorgulescu, Mircea Tomuș, Mihai Un- 
gheanu, Cornel Ungureanu.★

Vineri după amiază a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
împreună cu Asociația de prietenie 
româno-siriană. cu prilejul celei de-a 
11-a aniversări a Mișcării de re
dresare din Siria. După cuvintul de 
deschidere, rostit de Nicolai; Dragoș, 
prim, redactor-șef adjunct al ziarului 
..Scînteia", vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie româno-siriene. zia
ristul Gheorghe Sprințeroiu a pre
zentat impresii de călătorie din Re
publica Arabă Siriană.

A urmat apoi un film documenta*  
șirian.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe si Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, oameni dă știință și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenti Hayssam Barakaț, 
ambasadorul Republicii Arabe Sirie
ne la București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

MADRID 13 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian : La 
reuniunea general-europeană care 
își desfășoară lucrările în capitala 
Spaniei dezbaterile din ultimele zile 
au fost dominate de preocuparea tot 
mai serioasă manifestată de repre
zentanții țărilor mici și mijlocii, de 
statele neutre și nealiniate de a se 
asigura încheierea cu succes a lucră
rilor.

Reprezentanții Poloniei si Finlan
dei au evidențiat astfel, importanta 
pe care țările lor o acordă luării unei 
hotăriri, la Madrid, privind convo
carea unei conferințe pentru încre
dere și dezarmare în Europa și au 
subliniat. în context, că este necesar 
să se intensifice eforturile de către 
toate statele, să se dea dovadă de 
voință bolitică pentru soluționarea și 
a acelor probleme care nu și-au gă
sit încă rezolvarea. Noi, reprezentan
ții celor 35 de state, — a arătat re
prezentantul Suediei — nu trebuie să 
uităm nici un moment, mai ales 
acum cînd s-a împlinit un an de la 
începerea lucrărilor reuniunii, că 
scopul nostru principal este acela de 
a asigura evitarea războiului, de a 
lucra pentru viitorul liniștit al copii
lor, femeilor si bărbaților din Europa.

Fsfe mai necesară ca oricînd reglementarea 
globală a situației din Orientul Mijlociu
Cuvintarea reprezentantului român în cadrul dezbaterii în 
Adunarea Generală a O.N.U. a punctului privind bombardarea 
de către aviația israeiiană a reactorului irakian de la Tammuz
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

Adunarea Generală a O.N.U. a tre
cut în plenul său la examinarea unui 
punct special privind bombardarea, 
vara trecută, de către aviația israe- 
liană a reactorului nuclear irakian 
de la Tammuz, punct înscris pe or
dinea de zi la cererea Irakului și a 
unui mare număr de alte state ara
be și nealiniate.

Reafirmînd poziția consecventă a 
țării noastre în ce privește inadmisi- 
bilitatea _ folosirii forței sau amenin
țării ,cu forța în relațiile internațio
nale, necesitatea respectării stricte a 
independentei, integrității teritoriale, 
dreptului fiecărui stat de a pune în 
slujba dezvoltării sale toate resursele 
disponibile, reprezentantul perma
nent al României la O.N.U., ambasa
dorul Teodor Marinescu, a reamintit 
că guvernul român, opinia publică 
din țara noastră au condamnat cu 
toată fermitatea, încă din prima zi,

Negocierile tripartite de la Cairo
CAIRO 13 (Agerpres). — La Cairo, 

timp de două zile, a avut loc reuniu
nea delegațiilor Egiptului, Israelului 
și S.U.A., la nivel ministerial, în 
cursul căreia au fost continuate ne
gocierile asupra acordului referitor- la 
autonomia palestinienilor, pentru re
stabilirea păcii in Orientul Mijlociu 
— informează agenția M.E.N.

In comunicatul comun publicat Ia 
încheierea lucrărilor reuniunii se re
levă că participanții au continuat să 
acționeze în direcția redactării unui 
document de principiu care să con
tribuie la realizarea unui acord final 
asupra aplicării autonomiei complete. 
Acordul urmează să stabilească mo
dalitățile practice în vederea perioa
dei de tranziție.

O INIȚIATIVĂ PROFUND UMANISTĂ A ROMÂNIEI, 
In consens cu aspirațiile tuturor popoarelor

. Subliniind importanta pe care o 
are continuarea procesului început la 
conferința de la Helsinki prin orga
nizarea de noi întîlniri ale statelor 
participante, reprezentantul Austriei 
a relevat că încheierea cu rezultate 
pozitive a reuniunii de la Madrid va 
constitui o contribuție în direcția re
luării cursului spre destindere, a re
stabilirii încrederii între state, a 
păcii și securității în Europa și. în 
general. în lume.

Aceste declarații și luări de poziții 
vin. fără îndoială, să demonstreze, o 
dată mai mult, justețea și caracterul 
realist al politicii externe a Româ
niei, actualitatea deosebită a ideilor 
cuprinse in Apelul pentru dezarmare 
și pace al F.D.U.S., această nouă și 
strălucită inițiativă de pace a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, expli- 
cînd, totodată, viul interes cu care 
apelul a fost primit in cercurile 
reuniunii general-europene de la 
Madrid.

Tn ședința plenară de vineri, re
prezentanții celor 35 de state parti
cipante au adoptat prin consens, pro
gramul de lucru pentru următoarele 
două săptâmini.

acest act de agresiune armată, con- 
siderîndu-1 o gravă violare a princi
piilor fundamentale și a normelor de 
drept internațional.

România, a arătat în continuare 
vorbitorul, apreciază in același timp 
că evoluția evenimentelor din Ori
entul Mijlociu demonstrează mai 
mult ca oricînd necesitatea unei re
glementări globale, juste și durabile 
a situației din zonă.

In împrejurările actuale, s-a arătat 
în încheierea intervenției, se impune 
ca Adunarea Generală, condamnînd 
in mod ferm atacul israelian, așa 
cum a făcut și Consiliul de Securi
tate în vara acestui an, să pună pe 
primul plan acțiunea hotărîtă împo
triva folosirii forței sau amenințării cu 
forța, pentru renunțarea definiti
vă la utilizarea mijloacelor militare 
in soluționarea problemelor interna
ționale.

în cursul unei conferințe de presă 
organizate la sfirșitul lucrărilor reu
niunii, șeful delegației egiptene, vice- 
premierul și ministrul afacerilor ex
terne. Kamal Hassan Aii, a declarat 
că „între poziția Egiptului și cea a 
Israelului referitoare la structura 
viitorului stat palestinian continuă să 
existe o prăpastie. Comitetele tehni
ce, a adăugat eL iși vor continua 
lucrările în vederea reducerii diver
gențelor dintre cele două părți.

La rîndul său. șeful delegației is- 
raeliene, Yossef Burg, ministrul de 
interne, a subliniat că, deși progre
sele sint restrînse, „cunoaștem aciim 
mai bine punctele noastre de diver
gență. Au fost prezentate diferite al
ternative, iar comitetele de lucru iși 
vor continua eforturile".

PE TOATE MERIDIANELE GLOBULUI

AMPLE ACȚIUNI DE MASĂ 
ÎMPOTRIVA CURSEI ÎNARMĂRILOR
• PARIS. — Majoritatea popu

lației franceze sprijină demonstra
țiile organizate de „Mișcarea pen
tru pace" vest-europeană în favoa
rea dezarmării nucleare și anulării 
planurilor americane privind am
plasarea de noi rachete nucleare pe 
continentul european, relevă un 
sondaj de opinie ale cărui rezultate 
au fost date publicității la Paris, 
informează agenția Reuter.

• TOKIO. — Zeci de mii de oa
meni ai muncii din Japonia, sosiți 
din toate colțurile țării, au orga
nizat pe străzile capitalei nipone o 
amplă manifestație de protest îm
potriva cursei înarmărilor. Partici
panții la demonstrația inițiată de o 
serie de organizații sindicale s-au 
pronunțat împotriva creșterii chel
tuielilor militare, în favoarea utili
zării fondurilor destinate înarmări
lor pentru dezvoltarea învățămîn- 
tului, a asistenței medicale și în 
alte scopuri sociale.

• PARIS. — India împărtășește 
neliniștea Europei în ceea ce pri
vește acumularea de arme nucleare 
și creșterea riscurilor declanșării 
unui război nimicitor — a declarat 
primul ministru ai Indiei, Indira 
Gandhi, aflată în vizită oficială în 
Franța. Chemînd la folosirea în 
scopuri pașnice a tehnologiei și 
științei, fără discriminare și in fo
losul întregii omeniri, primul mi
nistru indian și-a declarat solidari
tatea cu mișcarea pentru pace care 
se desfășoară in Europa. Indira 
Gandhi a subliniat că pe continen
tul european și în alte regiuni ale 
lumii „conștiința pericolului grav 
al unui război nuclear este în 
creștere".

Agențiile de presă GENEVA: Conferința internațională a educației

transmit:
• NAVETA SPAȚIALĂ AMERI- 1 
, CANĂ „COLUMBIA" va ateriza ,
I simbătă. la orele 21.22 G.M.T., la I
I baza aeriană Edwards din Califor- | 

nia — a anuntat vineri un purtă-

Itor de cuvânt al N.A.S.A.. fără să I 
precizeze motivele deciziei de [ 
scurtare a zborului, care urma să 1

Ise incheie la 17 noiembrie. După . 
cum a anuntat Centrul de control I 
al zborului din Houston, la numai I 
5 ore de la lansarea navetei s-a

I constatat o defecțiune majoră la | 
prima din cele trei baterii identice | 
de alimentare cu combustibil a

I bordului vehiculului, care a trebuit | 
să fie deconectată definitiv.

REALEGERE. Primul ministru
I britanic, Margaret Thatcher, a fost I
I confirmată oficial ca lider al Parti- | 

dului Conservator, intr-o reuniune

Ide retină a grupului conservator în | 
Camera Comunelor.

t PROCES. La 21 noiembrie va în- > 
cepe procesul persoanelor acuzate |

• de asasinarea președintelui Anwar I 
IEI Sadât i a declarat, potrivit 

agenției M.E.N.. președintele Tri- I . 
bunaiului Militar, generalul Hamed | 
Hamou.

• VIENA. — La Viena a avut 
loc o plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Austria, 
consacrată situației internaționale 
actuale și problemelor la zi ale evo
luției politice interne. Luînd cuvîn- 
tul la o conferință de presă desfă
șurată la încheierea plenarei, Franz 
Muhri, președintele P.C.A.. a de
clarat că în actuala situație inter
națională complexă este necesar să 
se intensifice lupta pentru menține
rea păcii și destinderii, pentru pre- 
întimpinarea unei catastrofe rache- 
to-nucleare. Comuniștii austrieci 
— a relevat el — s-au pronunțat 
și se pronunță impotriva extinderii 
încordării, a cursei înarmărilor.

• OTTAWA. — O demonstrație 
antirăzboinică a avut loc, vineri, la 
uzinele „Litton Systems" de la pe
riferia orașului Ottawa, unde se 
produc unele componente pentru 
rachetele de croazieră americane. 
Participanții la demonstrație pur
tau lozinci împotriva cursei înarmă
rilor nucleare, pentru dezarmare.

Oamenii de știință avertizează
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

Intr-o alocuțiune rostită la Uni
versitatea Dartmouth, in cadrul ma
nifestărilor pentru pace si dezar
mare organizate în ultimele zile in 
instituțiile de învățămînt superior 
din S.U.A., cunoscutul fizician 
Philip Morrison, unul dintre prin
cipalii realizatori ai bombei atomi
ce americane, a declarat că „spirala 
extraordinară a dezvoltării arma
mentelor nucleare a făcut ca ome
nirea să fie confruntată cu un risc 
tot mai grav de distrugere".

El a mai declarat că, pentru di

GENEVA 13 (Agerpres). — Luind 
cuvintul in cadrul lucrărilor Confe
rinței internaționale a educației, care 
se desfășoară în aceste zile la Ge
neva, șeful delegației române, amba
sadorul Mircea Malița, a evidențiat 
necesitatea ca dezbaterile confe
rinței să contribuie practic la efor
turile pentru ca mărețele cuceriri ale 
geniului uman, știința, tehnica, în- 
vâțămintul și cultura să nu mai fie 
folosite în scopul distrugerii și răz
boiului, ci să slujească in exclusi
vitate bunăstării și fericirii omului, 
progresului societății umane, destin
derii și păcii internaționale.

Vorbitorul a relevat că Apelul

Convorbiri economice româno-canadiene
OTTAWA 13 (Agerpres). — La 

Ottawa au avut loc convorbiri eco
nomice intre loan Avram, ministrul 
român al industriei construcțiilor de 
mașini, și Marc Lalonde, ministrul 
federal al energiei, minelor si resur
selor, Ed Lumley, ministru de stat 
pentru comerțul international al Ca
nadei, James' Donnelly, președinte al 
Agenției canadiene pentru energia 
atomică, Silvayn Cloutier, președin
tele Corporației pentru dezvoltarea 
exporturilor din Canada.

în cadrul convorbirilor s-a exami

• CETATEA VATICANULUI. — 
în cadrul unei alocuțiuni rostite Ia 
Vatican, papa loan Paul al Il-lea 
s-a pronunțat împotriva cursei înar
mărilor, avertizind că „omenirea, 
dat fiind creșterea fără precedent 
a arsenalelor nucleare, este ame
nințată cu distrugerea atomică". „Nu 
este vorba de o singură tară sau 
un singur continent, ci de întreaga 
lume care este amenințată astăzi de 
pericolul unei autodistrugeri atomi
ce" — a spus loan Paul al Il-lea.

El a subliniat, de asemenea, Că 
Europa a fost de două ori punctul 
de plecare al unor războaie mon
diale care au provocat pierderi 
incalculabile și, in consecință, țări
lor continentului le revine „o res
ponsabilitate deosebită în depășirea 
actualei crize internaționale" carac
terizată de creșterea spiralei înar
mărilor și o serie de alte fenomene 
negative, cum ar fi spectrul foame
tei în lumea a treia, decăderea unor 
structuri internaționale, terorism și 
violență etc.

minuarea pericolului unei con
flagrații nucleare ar trebui depuse 
eforturi pentru transformarea Euro
pei intr-o zonă denuclearizată și 
crearea unor asemenea zon,.'~.în alte 
regiuni sensibile ale globului. Res- 
pingind teoria posibilității unui 
așa-numit „război nuclear limitat in 
Europa". Morrison a spus : „O 
atare idee este absurdă, după pă
rerea multor experți. Cred că nu 
există nici o îndoială că orice tip 
de atac nuclear limitat va duce la 
un schimb de lovituri nucleare to
tale, la scară globală".

Frontului Democrației și Unității So
cialiste, lansat la inițiativa președin
telui României, Nicolae Ceaușescu, 
subliniază necesitatea de a se acțio
na pentru înfăptuirea dreptului fun
damental al tuturor popoarelor la 
pace, la o viață liberă și indepen
dentă. La realizarea acestui obiectiv 
trebuie să-și aducă o contribuție 
sporită și UNESCO, Biroul Interna
țional al Educației, chemate să spri
jine eforturile de educare a tinerei 
generații, de creare a unei opinii pu
blice in măsură să acționeze tot mai 
hotărit in favoarea opririi cursei 
înarmărilor, in primul rind a celor 
nucleare.

nat stadiul actual al cooperării eco
nomice româno-canadiene in dome
niile energiei, construcțiilor de ma
șini și exploatării resurselor natura
le, exprimindu-se aprecieri pozitive 
pentru rezultatele obținute oină în 
prezent. De asemenea, s-au examinat 
măsurile concrete pentru extinderea 
în continuare, pe lunga durată, atît 
a cooperării bilaterale româno-cana
diene, cit și pe terțe piețe.

La convorbiri a participat Barbu 
Popescu, ambasadorul României la 
Ottawa.

De la Centrul de fizică a pămintului și seismologie
Centrul de fizică >a pămintului și 

seismologie anunță !'în ziua de 13 no
iembrie 1981, la ora 11,7’20”. s-a pro
dus in apropierea orașului Tulcea, la 
adincimea de 15 km. un cutremur cu 
magnitudinea d^ 3.4 grade (scara 
Richter).

t V
PROGRAMUL 1

8,15 Prezentarea programului zilei
8.25 Universul femeilor
9,10 Teleșcoală
9,50 Film artistic : „Prin cenușa impe- 

riului“. Producție a Casei de lllnie 
Trei

11,40 Limba română. Cum vorbim, cum 
scriem. Punctul pe „i“

12,00 Centre muzicale ale târli. Brașov 
(I). Selecțiuni din concertul or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
„George Dima"

13,00 La sfirșit de săptămînă • Librăria 
— casa noastră • Telerecital Va
lentin Teodorian • Profesiunea 
de credință a unui actor : Carmen 
Galin • cintec românesc, cintec 
de pace • Gala desenului animat
• De pe plaiuri oltenești. Melodii 
populare cu Ionela Prodan • Re
cital Juliette Greco (partea I)
• Dumneavoastră, telespectatoare
lor. vă dedicăm... • Autograf Mag
dalena Popa • Corespondentă de 
la Studioul de radio și televiziune 
Iași. Transmisiune directă de la 
Casa memorials „Mihail Sadovea- 
nu“ a IntUnire după un sfert de 
veac cu un film inedit : ,.Blanca-. 
In distribuție : Silvia Popovici, 
Amza Pellea. Iurie Darie • Splen
dida definiție a războiului — eseu 
TV • Din Cartea naturii — docu

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 noiembrie. în țară : După o în
călzire de scurtă durată, vremea se va 
răci î.ncepînd din nordul țării. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea precipi
tații mai ales sub formă de lapoviță și 
ninsoare în Crișana, Transilvania, Ma
ramureș și Moldova. în rest, precipita
țiile vor fi locale, îndeosebi sub for
mă de ploaie. La munte va ninge. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu

Intensitatea cutremurului a fost 
de VI—VII grade (scara Mercalli) în 
zona epicentrală, unde s-au produs 
avarii la unele clădiri.

Cutremurul a fost simțit in localită
țile din partea de est a tării cu in
tensitatea de IV—V grade. Intensita
tea la București a fost IV grade.

mentar. Episodul „Copiii codrului: 
ursul" • Vals de Maurice Ravel 

18.35 Săptămînă politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Teleenciclopedia
20,03 Laudă păcii — emisiune de cîntece 

și versuri
20.20 Pentru dezarmare și pace — o

nouă și strălucită inițiativă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a
României socialiste

20.45 Film artistic : „Drumul oaselor" 
(II). Premieră TV. producție a Ca
sei de filme Cinci

21.45 Telejurnal
22,05 Șlagăre în devenire — ediția a 

VIII-a. Concurs de muzică ușoară 
in primă’ audiție , .

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.30 Almanah pionieresc
19,55 Piese instrumentale de virtuozitate
20,05 Laudă păcii — emisiune de cîn

tece și versuri
20.20 Pentru dezarmare șl pace — o 

nouă și strălucită inițiativă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
României socialiste

20.45 Videoteca muzicală TV. Orchestra 
Filarmonicii „George Enescu". Di
rijor : Mihai Bredlceanu. Solist : 
pianistul Dan Grigore

21,25 Formații românești de jgz
21.45 Telejurnal
22,05 Șlagăre în devenire — ediția a 

VIII-a

intensificări locale de scurta durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade, izolat mai 
coborîte în estul Transilvaniei, iar ma
ximele între minus 1 și plus 3 grade, 
local mai ridicate la începutul interva
lului. Dimineața și seara local se va 
produce ceață. In București : După o 
încălzire de scurtă durată, vremea se 
vă răci ușor. Cerul va fi temporar no
ros. Vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de ploaie. Vînt slab pînă 
la moderat, temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 1 și plus 2 gra
de, iar cele maxime între 4 și 8 grade, 
mai ridicate la începutul intervalului. 
Dimineața condiții de ceață. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

Analiza, fie și sumară, a celor a- 
proape două luni de dezbateri ale 
actualei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. pune în evidentă, fără în
doială, că problema principală care 
a concentrat și concentrează aten(ia 
participanților, atît in dezbaterea de 
politică generală din plenul Adună
rii, cit și in discuțiile concrete din 
Comitetul politic, este cea a dezar
mării, din covârșitoarea majoritate a 
intervențiilor desprinzîndu-se conclu
zia că interesele supreme ale omeni
rii impun să nu se mai admită nici 
o aminare în realizarea de pași efec
tivi spre rezolvarea de mult scadentă 
a acestei probleme de hotărîtoare în
semnătate pentru soarta tuturor po
poarelor.

Este o concluzie care vine să sub
linieze in modul cel mai pregnant 
deplina justețe, caracterul profund u- 
manist și oportun al Apelului pentru 
dezarmare și pace, pe care, la iniția
tiva președintelui Nicolae Ceaușescu, 
organizația politică cea mai largă din 
(ara noastră. Frontul Democrației și 
Unității Socialiste, l-a adresat lumii 
întregi.

Chemînd forțele iubitoare de pace, 
toate organizațiile democratice, opinia 
publică de pretutindeni să se unească 
într-o largă mișcare pentru a nu per
mite izbucnirea unui nou război și a 
salvgarda civilizația clădită de mi
lenii pe planeta noastră, pentru a 
opri sinucigașa cursă a înarmărilor, 
pentru a scoate iii afara legii armele 
nucleare și celelalte arme de distru
gere in masă. Apelul abordează toc
mai problemele cele mai arzătoare 
care stau în fața Națiunilor Unite, 
ale întregii comunități internaționale. 
Acest lucru este reliefat cu putere și 
de faptul că multe din ideile și te
zele pe care le cuprinde Apelul, că
ile de acțiune pe care le propune pot 
fi regăsite, într-o formă sau alta, in
tr-o mare parte din intervențiile 
rostite de la înalta tribună a actualei 
sesiuni. Parcurgerea celor peste 140 
de declarații de politică generală din 
prima parte a sesiunii, a cuvîntărilor 
și luărilor de poziție din Comitetul 
politic, ca și din alte comitete ale A- 
dunării Generale, în special ale re
prezentanților țărilor mici și mijlocii, 
ale statelor in curs de dezvoltare și 
nealiniate permite identificarea unor 
idei similare, a unor preocupări ase
mănătoare, evidențiază, în multe ca
zuri, aceeași necesitate a unor acțiuni 
imediate și de amploare pentru sal
varea păcii, dovedind astfel că, prin 
conținutul său, Apelul este determi
nat de imperativele obiective ale în
tregii dezvoltări mondiale, răspunde 

unor comandamente primordiale, re
simțite ca atare de întreaga omenire, 

în primul rind, se poate afirma că, 
practic, este unanim impărtășită a- 
precierea — susținută cu consecvență 
de România, inclusiv in Apelul 
F.D.U.S. — că proliferarea continuă 
a înarmărilor, în special nucleare, 
face să planeze deasupra omenirii cea 
mai gravă primejdie din întreaga sa 
istorie, că nu există sarcină mai ar
zătoare decit trecerea fără întîrziere 
la dezarmare, prioritate absolută a- 
yind scoaterea in afara legii a arme
lor nucleare. Semnificative sint în 
această privință cuvintele reprezen
tantului permanent al Japoniei, Yo-

Tezele și ideile Apelului Frontului Democrației și Unității Socialiste 
larg confirmate în dezbaterile actualei sesiuni a O.N.U.

shio Okawa. care a arătat că, dacă 
actualele tendințe vor continua, țara 
sa „va înceta să fie singura care a 
trecut prin ororile războiului atomic 
și va deveni doar prima care a cu
noscut aceste orori". Iar ministrul de 
externe al Filipinelor, Carlos Romulo, 
declara : „De multe ori în aceasta 
Adunare statele și-au ridicat glasul, 
avertizind asupra consecințelor in
imaginabile ale unui război nuclear, 
consecințe care s-ar răsfringe asupra 
întregii omeniri, fără ca nici un stat 
să aibă vreun avantaj, ci, dimpotrivă, 
toate să aibă numai de pierdut, in
clusiv acelea care au capacitatea de 
a dezlănțui aceste arme ale apoca
lipsului... Cu cit vom intirzia mai 
mult să luăm măsurile ce se impun 
asupra problemei celei mai critice 
a vremurilor noastre, cu atît mai 
mult vor crește șansele unei confla
grații, care, fără îndoială, va preface 
în cenușă întreaga planetă".

Cit de reală este o asemenea per
spectivă înspăimîntătoare, pe care 
omenirea nu o poate accepta, reiese 
cu prisosință din datele unui recent 
studiu al O.N.U. asupra proporțiilor 
și primejdiilor fără precedent ale 
înarmărilor nucleare, date citate in 
intervențiile lor de diferite delegații. 
Potrivit acestui studiu, recurgerea in 
cazul unui conflict la armele nuclea
re s-ar solda in primele zile cu moar
tea imediată a peste 250 milioane de 
oameni, în timp ce alte zeci de mili
oane vor sucomba în zilele și săptă
mânile următoare...

Ce s-ar mai putea adăuga la ase
menea cifre ? Pe bună dreptate, de
legatul unei țări mici, Ruanda, a res
pins cu indignare afirmațiile că bom
ba cu neutroni ar fi o „armă umană". 
„O asemenea armă nu reprezintă 
cîtuși de puțin un dar adus omeni
rii sau, în cel mai bun caz, este un 
dar otrăvit", a spus el, cerind, ca și 
multi alți delegați, scoaterea sa ime
diată în afara legii, în general a tu
turor armelor nucleare și de distru
gere în masă.

în nu puține intervenții s-a relevat 
cit de absurde șînt afirmațiile în 
sensul că escaladarea înarmărilor, în 
special nucleare, este de natură să

DE IA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL

sporească securitatea statelor. Dim
potrivă, arăta cu deplină justificare 
delegatul statului Bangladesh, „cursa 
tot mai vertiginoasă a înarmărilor re
prezintă o amenințare la adresa secu
rității națiunilor. Necesitățile securi
tății nu pot fi rezolvate prin crește
rea continuă a mijloacelor militare, 
ci printr-o largă cooperare interna
țională și prin concentrarea eforturi
lor in scopul dezvoltării".

O alta din tezele principale ale 
României socialiste, reafirmată cu 
toată hotărirea in Apelul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste și 
care și-a găsit reflectare în multe din 
luările de poziție la actuala sesiune 
a O.N.U., este cea cu privire la ne
cesitatea opririi fără intirziere a am
plasării și dezvoltării de noi rachete 
nucleare cu cază medie de acțiune 
in Europa, care generează grave pe
ricole pentru soarta continentului. Șe
ful delegației Finlandei, ministrul de 
externe Paavo Văyrynen, de pildă, 
arăta că țara sa „se opune hotărit 
dezvoltării și staționării de noi arme 
nucleare in Europa", pronunțindu-se 
pentru începerea imediată de nego
cieri care să împiedice acest proces, 
opinie împărtășită, între alții, și de 
reprezentanții Suediei, Danemarcei, 
R. D. Germane, Olandei, Belgiei, 
Greciei, mulți dintre aceștia referin- 

du-se la valul de mișcări de protest 
din țările Europei occidentale și de- 
clarindu-se. totodată, in sprijinul 
creării unor zone denucleariizate in 
diferite părți ale continentului.

Este bine cunoscut că una din pro
punerile importante ale României ia 
actuala sesiune a O.N.U., propunere 
care își găsește în mod firesc expre
sia și in Apelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, privește 
unul din aspectele-cheie ale procesu
lui dezarmării, și anume înghețarea 
și reducerea bugetelor militare, folo
sirea sumelor astfel economisite in 
scopul dezvoltării tuturor statelor, 
cu precădere a celor rămase în urmă.

Recentul studiu al O.N.U. cu privire 
la relația dintre dezarmare și dez
voltare, elaborat, ca urmare a unei 
inițiative suedeze, de un grup de ex
perți din mai multe țări, intre care 
și România, aduce argumente de ne
contestat în sprijinul acestei propu
neri. Subliniind că in ultimele două 
decenii (1960—1980) volumul cheltu
ielilor militare a crescut de 1.9 ori, 
adică aproape s-a dublat, studiul a- 
rată că dacă această tendință va con
tinua, pînă în anul 2000 se va ajunge 
(la nivelul prețurilor din 1980) la su
ma colosală de 940 miliarde de do
lari, iar la nivelul prețurilor proba
bile din anii viitori va depăși 1 bi- 
lion de dolari încă în 1990. Dacă 
valoarea resurselor consacrate înar
mărilor pînă la sfirșitul secolului va 
crește cu 2 sau 3 la sută pe an. va
loarea resurselor suplimentare sus
trase sectoarelor civile va fi de 28 
la sută si respectiv 45 la sută din 
actuala producție mondială !

Sint date care nu mai necesită nici 
un comentariu, dovedind cît de opor
tună este propunerea României, in 
ce măsură corespunde ea intereselor 
propășirii întregii omeniri. Aceasta 
și /explică ecoul pozitiv pe care I-a 
avut această propunere în Comitetul 
politic, unde se află in dezbatere. 
Exprimind satisfacția față de iniția
tiva României de a aduce în atenta 
O.N.U. o problemă de asemenea in
teres general, reprezentantul Repu
blicii Bangladesh a arătat că „tre
buie să i se acorde toată atenția", în 

timp ce reprezentantul Italiei, subli
niind și el oportunitatea acestei ini
tiative. a opinat că „ea ar putea ii 
realizată fără dificultăți prea mari 
dacă statele s-ar putea bizui pe re
ciprocitate din partea statelor ve
cine", preconizind, totodată, ca redu
cerea bugetelor militare „să fie în
treprinsă cu prioritate de statele cel 
mai puternic înarmată".

Apelul Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste izvorăște tocmai din 
urgența cu care se impune aborda
rea, intr-un spirit nou, a multiplelor 
aspecte ale dezarmării, în primul 
rind a înlăturării pericolului nucle
ar, din necesitatea ca popoarele, 
opinia publică, forțele iubitoare de 
pace din întreaga lume să acționeze 
tot mai energic pentru a determina 
din partea factorilor politici ai sta
telor o atitudine de maximă res
ponsabilitate pentru viitorul omeni
rii. în acest sens, se cuvine a sub
linia că una din direcțiile importan
te de acțiune, așa cum a rezultat din 
multe dintre intervențiile la actuala 
sesiune, in vederea realizării unui 
asemenea obiectiv vital, o constituie 
lansarea, cu prilejul sesiunii speci
ale de anul viitor a O.N.U., a unei 
campanii mondiale în sprijinul de
zarmării. care urmează să aibă un 
caracter permanent. Or, scopul aces
tei campanii, definit într-o rezoluție 
adoptată anul trecut, între ai cărei 
coautori s-a numărat și România, 
este tocmai acela de a mobiliza sec
toare cit mai largi ale opiniei publi
ce mondiale în sprijinul dezarmării, 
a informa popoarele asupra perico
lelor cursei înarmărilor și asupra 
negocierilor de dezarmare, pentru a 
le da astfel posibilitatea să acțione
ze in cunoștință de cauză. Inițiativa 
profund umanistă de pace a Români
ei, a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
dînd expresie cerinței celei mai ar
zătoare a vremurilor noastre, vine 
astfel, totodată, îh intîmpinarea unui 
deziderat larg împărtășit aici, la 
O.N.U., unde Apelul a fost difuzat, 
după cum se știe, ca document ofi
cial al Adunării Generale.

Este o nouă dovadă a însemnătății 
pe care tara noastră o acordă aces
tui for mondial al națiunilor în lupta 
pentru traducerea in viață a năzuin
țelor supreme ale umanității de a se 
elibera de coșmarul războaielor, de a 
trăi intr-o lume a păcii, înțelegerii 
și colaborării, la a cărei edificare 
România își aduce cu cinste o im
portantă contribuție.

Romulus CAP1ESCU 
Națiunile Unite
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