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în atmosfera de caldă prietenie, stimă și înțelegere

Legâmintul solemn al tinerei generalii a României sociaJisie: 
cu toate tortele pentru dezarmare, pentru pace!

MESAJUL 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

cu prilejul manifestării „Tineretul României dorește pacea1*
caracteristică relațiilor dintre popoarele român șizimbabwean, ieri a continuat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE IN ȚARA 
NOASTRĂ A TOVARĂȘULUI ROBERT MUGABE

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Noi, participant» la marea manifestare a tinerilor, 
studenților șl copiilor din patria noastră, desfășurată 
sub deviza „Tineretul României dorește pacea", expri
măm in numele generațiilor de tineri ai țării deplina 
adeziune față de strălucitele dumneavoastră inițiative 
și acțiuni consacrate cauzei păcii, înfăptuirii dezarmării, 
dezvoltării cooperării intre popoare, la Apelul pentru 
dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, adoptat la inițiativa dumneavoastră, document 
ce constituie o chintesență a voinței de pace a între
gului nostru popor, față de activitatea neobosită ce o 
desfășurați pentru triumful păcii și rațiunii, pentru 
apărarea celui mai de preț drept al oamenilor de pe 
întreaga planetă - dreptul la viață.

Această nouă inițiativă izvorită din cea mai înaltă 
grijă și responsabilitate pentru progresul și fericirea 
întregii omeniri, față de soarta generațiilor viitoare, 
constituie o încununare a repetatelor apeluri la ra
țiune, destindere și libertate pe care România socia
listă le promovează cu consecvență, îndeosebi în 
perioada de cînd dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă aflați în fruntea partidului și 
poporului nostru, își găsește o profundă rezonanță în 
conștiința fiecărui copil și tînăr al patriei noastre. Toți 
tinerii și copiii țării noastre sînt animați de convingerea 
că propunerile României socialiste pentru oprirea cursei 
înarmărilor, reducerea cheltuielilor militare, trecerea la 
dezarmare, și in primul rînd la dezarmare nucleară, 
instaurarea unui climat de încredere reciprocă și cola
borare între toate popoarele constituie singura alter
nativă pentru existența civilizației umane și a vieții pe 
planeta noastră.

Tînăra generație a patriei vă adresează cele mai vii 
sentimente de gratitudine și recunoștință pentru dra-

APE

gostea șl grija părintească pe care dumneavoastră, 
conducătorul încercat al națiunii noastre socialiste, le 
manifestați în permanență pentru ca ‘oți 'iii țării să 
crească, să învețe și să muncească în miște și pace, 
pentru a deveni constructori de nădejde ai socialis
mului și comunismului in patria noastră.

Sintem o generație crescută in anii luminoși ai so
cialismului, intr-o țară liberă și independentă, o 
generație pe care partidul ne-a format și educai 
intr-un climat nou, de respect pentru valorile civilizației 
umane, în spiritul păcii și prieteniei cu toate po
poarele lumii. Nu am cunoscut ororile războiului și 
nici nu dorim să le cunoaștem. Ne-am născut odată 
cu zorii luminoși ai țării, am crescut odată cu patria, 
ne-am împlinit cu insăși măreția ei și știm că tot ceea 
ce am înfăptuit și ce ne propunem să realizăm se 
leagă de uriașa dumneavoastră activitate, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care întruchipați 
năzuințele de pace și progres ale poporului nostru, 
voința de neclintit pentru salvgardarea păcii, pentru 
înlăturarea norilor grei ai războiului care apasă ome
nirea.

Acum, cînd viața întregii planete este amenințată, 
cind munco a sute de milioane de oameni este irosită 
pentru crearea celor mai distrugătoare arme, ne 
alăturăm glasurile noastre hotăririi întregului nostru 
popor de a milita cu toate forțele pentru dezarmare 
generală, securitate, colaborare și pace in întreaga 
lume. Tineretul patriei noastre spune un NU hotărît 
rachetelor nucleare, un NU hotărît bombei cu neutroni, 
se pronunță împotriva amplasării de noi rachete în 
Europa și pentru retragerea celor existente, pentru 
scoaterea în afara legii a tuturor armelor de distru
gere in masă, pentru reducerea cheltuielilor militare și 
folosirea sumelor rezultate în folosul dezvoltării po
poarelor.

(Continuare în pag. a II-a)

L U L
adresat de tineretul Republicii Socialiste România tuturor 

organizațiilor de copii, tineret și studenți, tinerei generații a lumii 
pentru acțiuni unite consacrate păcii, securității și colaborării, 

pentru o lume mai bună și mai dreaptă

Continuarea convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Robert Mugabe

Simbătă, 14 noiembrie, au conti
nual convorbirile oficiale intre to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Robert Mugabe, 
președintele Uniunii Naționale Afri- 
cșnțe-Zimbabwe — Frontul Patriotic, 
prunul minjstrți al Republicii Zim
babwe. ț

Noua rundă- de convorbiri a fost 
consacrată examinării situației inter
naționale actuale.

în acest cadru, au fost relevate 
marile prefaceri revoluționare, socia
le și naționale, care au loc în viata 
internațională, ca rezultat al afirmă
rii tot mai puternice a voinței po
poarelor de a se dezvolta de sine 
stătător, pe calea progresului econo
mic și social, de a trăi intr-un climat 
de liniște și securitate. Totodată, s-a 
apreciat că în lume continuă să se 
manifeste vechea politică imperialis
tă de forță și dictat, de dominație și 
asuprire, de reîmpărțire a sferelor 
de influentă, de încălcare a dreptu
lui popoarelor la viată liberă si in
dependentă. în același timp, a fost

reliefat faptul că în diferite zone ale 
globului se mențin focare de încor
dare și conflict, are loc intensifi
carea fără precedent a cursei înar
mărilor, se accentuează criza econo1- 
mică mondială, se adincesc decala
jele dintre state. S-a subliniat că 
toate acestea au dus la deteriorarea 
climatului international. periclitînd 
grav independenta si securitatea na
țiunilor. pacea întregii omeniri.

De comun acord, s-a considerat că, 
în aceste condiții, se impun — ca un 
imperativ major — conlucrarea strîn- 
să a tuturor popoarelor, întărirea 
unității si solidarității forțelor pro
gresiste, antiimperialiste, în scopul 
opririi agravării situației internațio
nale, al reluării și dezvoltării politicii 
de destindere, pace si cooperare în
tre națiuni. A fost evidențiată nece
sitatea soluționării prin mijloace 
politice, prin tratative, a tuturor pro
blemelor litigioase dintre state, 
așezării relațiilor dintre țări pe baza 
principiilor egalității în drepturi, in
dependentei și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță sau la ame

nințarea cu forța, respectării dreptu
lui sacru al fiecărei națiuni de a se 
dezvolta liber, fără nici o ingerință 
din afară, in conformitate cu intere
sele și aspirațiile sale legitime.

în timpul convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Robert Mugabe 
au acordat o atenție deosebită pro
blemelor care preocupă popoarele de 
pe continentele pe care se află si
tuate România si Zimbabwe.

în ceea ce privește situația în Eu
ropa, s-a apreciat că aici sînt con
centrate cele mai puternice arsenale, 
îndeosebi nucleare, și există tendința 
de a se amplasa noi arme distrugă
toare. ceea ce reprezintă o gravă 
amenințare pentru viata popoarelor 
din această zonă geografică și de pe 
întregul glob. S-a subliniat că tre
buie să se facă totul pentru oprirea 
amplasării de noi arme de distrugere 
în masă pe continentul european, 
pentru retragerea si reducerea — și 
de o parte, și de alta — a rachetelor 
cu rază medie de acțiune, pentru 
stoparea producerii bombei cu neu
troni.

S-a apreciat că este necesar să se

acționeze in mod ferm pentru ca re
uniunea de la Madrid să se incheie 
cu reztiltate pozitive, să impulsioneze 
înfăptuirea unitară a prevederilor 
Actului final, să creeze condiții pen
tru convocarea tjnei conferințe con
sacrate întăririi 'încrederii și dezar
mării pe continent, să asigure conti
nuitatea procesului de cooperare și 
securitate început la Helsinki.

De ambele părți s-a considerat că 
problema fundamentală a zilelor 
noastre o constituie oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la măsuri efec
tive de dezarmare generală. în pri
mul rînd de dezarmare nucleară.

Examinîndu-se situația din Africa, 
s-a arătat că popoarele de pe acest 
continent își afirmă tot mai energic 
voința de a se dezvolta liber, de sine 
stătător, de a dispune de propriile 
destine.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Robert Mugabe au evidențiat impor
tanta deosebită pe care o reprezintă, 
în condițiile actuale. întărirea solida
rității și unității popoarelor africane
(Continuare in pag. a IH-a)

Exprimînd gîndul si voința celor peste 6 milioane 
de tineri si copii din Republica Socialistă România, 
adresăm tuturor organizațiilor de copii, tineret și stu- 
denti, tinerei generații a lumii apelul înflăcărat de a 
acționa acum, pînă nu este prea tirziu, pentru a opri 
cursa înarmărilor, pentru a împiedica un nou război 
mondial, pentru asigurarea păcii în Europa și în lume.

Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului Demo
crației si Unității Socialiste din Republica Socialistă 
România, adoptat la inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. marile manifestații de masă desfășurate în 
tara noastră constituie pentru noi expresia fidelă a 
voinței de pace a poporului român, a sentimentelor de 
adîncă îngrijorare fată de agravarea crescîndă a si
tuației internaționale, fată de pericolul unei confla
grații care pune în primejdie viitorul. însăși civilizația 
umană.

Exprimînd voința tuturor tinerilor, studenților și 
copiilor României socialiste. însuflețiți de încrederea 
nestrămutată în victoria rațiunii, a păcii și vieții, vă 
adresăm, dragi prieteni tineri, din adîncul cugetului și 
inimilor noastre, chemarea fierbinte să acționăm în 
strînsă unitate, să ne punem întreaga energie si pasiu
ne a tinereții noastre in slujba luptei nobile pentru 
apărarea păcii, pentru dreptul fundamental al po
poarelor la libertate și independentă, pentru dreptul 
oamenilor de a trăi în pace.

Acum, când în Europa și întreaga lume s-au acumu
lat imense arsenale ale mortii. cînd se preconizează 
amplasarea pe continentul european a unor noi rachete 
purtătoare de focoase nucleare, cînd s-a trecut la produ
cerea bombei cu neutroni, acum, cînd s-a creat un 
imens pericol pentru întreaga lume — este de datoria 
noastră să acționăm cu toată hotărîrea pentru a stopa 
cursul periculos al escaladării înarmărilor. Stă în pu
terea noastră, a tinerei generații, a tuturor celor care 
iubim viata si libertatea, să apărăm dreptul indestruc
tibil al popoarelor de a-și decide singure soarta, drep
tul tuturor oamenilor de a munci, trăi si crea fără 
amenințarea armelor, fără teroarea monstruoasă a 
războiului.

Tineretul României socialiste consideră că oprireă 
cursei înarmărilor, trecerea la măsuri eficiente si ener
gice de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare 
nucleară, constituie singura alternativă la un război 
nuclear devastator, care ar pune în pericol însăsi 
existenta planetei noastre. în timp ce în prezent sute 
de milioane de copii si tineri sint victime nevinovate 
ale foametei, bolilor si subdezvoltării, cursa aberantă 
a înarmărilor înghite sume fabuloase, lovind în mod 
direct în nivelul de trai al oamenilor, afectează mili
oane si milioane de copii si tineri de cele mai elemen
tare condiții de formare si educare, de muncă si viată.

Adeziunea înflăcărată a tinerei generații din patria 
noastră la propunerile si inițiativele profund con
structive. realiste si responsabile avansate de Româ
nia. de președintele Nicolae Ceaușescu pe plan Inter
national in domeniul dezarmării si păcii izvorăște din 
convingerea fermă că acestea corespund întru totul 
intereselor vitale ale generațiilor tinere din România, 
ale tinerilor din întreaga lume, dorinței lor de a în
văța, munci si trăi într-o lume a păcii si înțelegerii 
între popoare, a independentei si progresului tuturor 
națiunilor. România a propus un ansamblu de măsuri 
concrete, efective, de dezangajare militară și dezar
mare care vin în întîmpinarea înfăptuirii dezidera
telor supreme ale tinerei generații din toate țările 
lumii, dreptului sacru al fiecărui om la viată, libertate 
si pace.

O deosebită îngrijorare ne provoacă situația din Eu
ropa, unde, în pofida uriașei acumulări de armamente, 
inclusiv nucleare, s-au hotărît amplasarea și desfășu
rarea de noi sisteme de rachete cu rază medie de ac
țiune. de noi arme distrugătoare. Considerăm că tre
buie să facem totul pentru a asigura continuitatea pro
cesului destinderii, securității si cooperării pe acest 
continent, să milităm pentru convocarea unei confe
rințe pentru întărirea încrederii si dezarmare pe acest 
continent, care va marca un nou pas pe calea îmbu
nătățirii climatului în această zonă a planetei noastre.
(Continuare în pag. a Il-a)

Primire cordială în mijlocul
cercetătorilor din domeniul

mecanizării
în cursul dimineții de simbătă, 

după încheierea celei de-a doua 
runde de convorbiri, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Robert Mugabe 
au făcut o vizită la Institutul de cer
cetări, proiectări și inginerie tehno
logică pentru mecanizarea agricul
turii din Capitală.

Au fost prezent! tovarășii Nicolae 
Constantin, Gheorghe Oprea și 
Gheorghe Pană, persoanele oficiale 
din suita înaltului oaspete zimbab
wean, precum și persoane oficiale 
române.

La sosire, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Robert Mugabe au fost 
salutat! de tovarășii Ion Teșu, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare. Angelo Miculescu. președin
tele Academiei de științe agricole și 
silvice, Gheorghe Dumitru. prim- 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 1 al Capitalei, de membri 
ai conducerii institutului.

Vizita la această importantă uni
tate de cercetare și proiectare a 
constituit pentru primul ministru 
Robert Mugabe prilejul de a cu
noaște realizările tării noastre în 
direcția mecanizării agriculturii, ac
tivitatea specialiștilor români care 
lucrează în acest domeniu. Totodată, 
în cursul ei au fost trecute în re
vistă posibilități de colaborare bi
laterală în acest sector. în contextul 
preocupărilor existente în Republica 
Zimbabwe pentru utilizarea rațională

agriculturii
a pămîntului. pentru valorificarea 
deplină a potențialului său agricol.

Oamenii muncii, cercetătorii și pro-' 
iectanții care lucrează în această mo
dernă unitate au făcut inalților 
oaspeți o călduroasă primire, au 
ovaționat îndelung pentru prietenia 
și solidaritatea dintre țările și po
poarele noastre, pentru continua 
dezvoltare, pe multiple planuri, a 
colaborării dintre România socia
listă și Zimbabwe independent.

Tinere și tineri au oferit to
varășilor Nicolae Ceaușescu si Robert 
Mugabe frumoase buchete de flori.

O formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice si ai formațiu
nilor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat ono
rul.

Cei doi conducători au fost invi
tați. în continuare, să viziteze expo
ziția ce reunește o gamă variată de 
tractoare și mașini utilizate în cele 
mai diverse sectoare ale agriculturii. 
Sînt realizări de prestigiu ale indus
triei constructoare de mașini româ
nești, în cadrul programelor privind 
continua mecanizare și modernizare 
a agriculturii, și asigurarea, pe 
această bază, a unor producții agri
cole tot mai mari.

Rețin în egală măsură atenția 
performanțele tehnice, ca și multi- 

, funcționalitatea unor mașini, folosite 
pentru executarea unei game deose-
(Contin'we în pag. a IlI-a)

In ample adunări și 
mitinguri, în telegra
me adresate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
poporul român își afir
mă voința nestrămutată : 

ÎN NUMELE 
A TOT CE 

ÎNFĂPTUIM, 
ÎN NUMELE 
VIEȚII, NE 

PRONUNȚĂM 
PENTRU PACE, 

ÎMPOTRIVA 
AMPLASĂRII 

DE NOI 
RACHETE 

NUCLEARE 
ÎN EUROPA, 

PENTRU 
DEZARMARE!
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tafla^oxea adun™ ' RĂSPUNSUL FERM AL TINERETULUI ROMÂN LA STRĂLUCITA 

____din Capitală____ j INIȚIATIVĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU:

UNIȚI cu ÎNTREGUL POPOR, SOLIDARI CU TINERETUL LUMII - PENTRU OPRIREA 
CURSEI ÎNARMĂRILOR, PENTRU VIITORUL DE PACE AL UMANITĂȚII!

MESAJUL
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu prilejul manifestării „Tineretul României dorește pacea"

(Urmare din pag. I)
Tineretul patriei noastre este ferm hotârît să militeze 

în continuare, împreună cu întregul popor, prin forme 
și cât specific», pentru promovarea cu toatâ fermi
tatea a potitlcși de pace a României socialiste, contri
buind act» la lupta pentru asigurarea dreptului 
fundamental al popoarelor la viață, libertate, la 
independență, pentru dreptul oamenilor, al tinerei 
generații xle a trăi in pace.

Vă asigerăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că in fabrici și uzine, pe ogoarele patriei, pe 
șarrtiereîe muncii patriotice, în mine și laboratoare 
vom munci cu toată dăruirea pentru a contribui cu 
întreg elanul și entuziasmul nostru tineresc la reali
zarea mărețelor obiective stabilite de Congresul ol 
Xll-lea, al Partidului Comunist Român. Vom învăța 
necontenit, voim face din sălile de clasă și amfitea
trele universitare șantiere ale muncii și creației, ale 
afirmării spiritului revoluționar, novator, ne vom însuși 
cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ne vom 
pregăti multilateral pentru a fi la înălțimea sarcinilor 
mari ale construcției socialismului și comunismului în 
patria noastră.

Crescuți și educați în spiritul dragostei de patrie,

ol glorioaselor tradiții de muncă și luptă pentru liber
tate și independență ale poporului nostru, depunem 
legămîntul nostru solemn în fața partidului, a dum
neavoastră personal, să apărăm cu orice preț viața 
pașnică și creatoare a națiunii noastre, independența 
și suveranitatea Republicii Socialiste România.

Animați de minunatul dumneavoastră exemplu de 
luptător neînfricat pentru pace, libertate și progres, 
vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, 
că Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România, Organizația Pio
nierilor, toți copiii, tinerii și studenții Republicii Socia
liste România vor milita neobosit pentru unirea 
eforturilor tinerei generații de pretutindeni în lupta 
pentru soluționarea, în Interesul popoarelor, a pro
blemelor majore ale contemporaneității, pentru făurireo 
unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

încrezători și optimiști în triumful rațiunii și păcii pe 
planeta noastră, noi, toți copiii și tinerii României 
socialiste, ne îndreptăm gîndurile noastre către dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, părintele drag și prietenul apropiat al 
tineretului, ne angajăm solemn că vom face totul 
pentru a deveni demni continuatori ci construcției 
României socialiste, țară a păcii și prieteniei.

PARTICIPANT!! LA MANIFESTAREA 
„TINERETUL ROMÂNIEI DOREȘTE PACEA"

APELUL
adresat de tineretul Republicii Socialiste România tuturor organizațiilor de copii, 

tineret și studenți, tinerei generații a lumii pentru acțiuni unite consacrate păcii, 
securității și colaborării, pentru o lume mai bună și mai dreaptă

(Urmare din pag. I)
România s-a oferit să găzduiască viitoarea reuniune 
a statelor semnatare ale Actului final al Conferinței 
pentru securitate si cooperare in Europa, ca expresie 
a preocupării constante pentru edificarea unei secu
rități trainice pe continentul european.

Tinere și tineri din lumea întreagă.
Noi — reprezentanții Uniunii Tineretului Comunist, 

Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Româ
nia si Organizației Pionierilor, ai întregului tineret din 
Republica Socialistă România — adresăm tineretului, 
studenților și copiilor, organizațiilor revoluționare, 
progresiste si democratice de cele mai diverse orien
tări politice, filozofice si religioase din întreaga lume 
chemarea de a milita cu toată energia. în deplină 
unitate :

— pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la măsuri concrete și efective de dezarmare I
- pentru oprirea amplasării și desfășurării în 

Europa a rachetelor cu rază medie de acțiune 
și trecerea neîntîrziată la tratative în acest scop !

- pentru interzicerea și scoaterea in afara legii 
o armelor nucleare, a tuturor armelor de extermi
nare în masă I

— pentru a spune un NU hotârît bombei cu 
neutroni I
- pentru reducerea cheltuielilor militare și uti

lizarea sumelor astfel economisite la dezvoltarea 
economico-socială, la realizarea drepturilor co
piilor și tinerilor la muncă, educație, formare pro
fesională, culturală și timp liber I

— pentru încheierea cu succes a reuniunii de la

Madrid și asigurarea continuității procesului de 
Instaurare a păcii și cooperării pe continent, 
pentru convocarea unei conferințe pentru întărirea 
încrederii și dezarmare în Europa I

- pentru utilizarea cuceririlor științei și tehnolo
giei moderne numai in scopuri poșnlce, pentru 
prosperitatea și bunăstarea popoarelor I

— pentru eliminarea forței și tensiunii din 
relațiile internaționale, pentru soluționarea tutu
ror problemelor litigioase dintre state pe calea 
tratativelor !

Noi. generațiile de tineri ale României socialiste, 
ne exprimăm convingerea că, in pofida situației in
ternaționale complexe, a primejdiilor care amenință 
viața $i munca pașnică a popoarelor, acțiunile unite ale 
tinerilor, studenților și copiilor de pretutindeni, ale 
forțelor păcii. întărirea solidarității lor. pot bara calea 
unei conflagrații nimicitoare, pot salva pacea, pot asi
gura dreptul fundamental al oamenilor la viată și 
existentă liberă si demnă.

Tinere ți tineri, în aceste momente este ne
voie de acțiunea noastră hotăritâ pentru 
apărarea păcii I

Tineri din lumea întreagă, să ne unim în 
lupta pentru stăvilirea cursei nesăbuite a înar
mărilor, pentru dezarmare I

Tineri, studenți ți copii de pretutindeni, viito
rul fiind al nostru, să luptăm strîns uniți pentru 
oprirea încordării, pentru destindere, pentru o 
viață fericită, pentru pace I

Peste 70000 de participant din toate județele țării, la grandiosul marș 
al tineretului, desfășurat in Capitală sub deviza: 

„TINERETUL ROMÂNIEI DOREȘTE PACEA"
Sub generoasa deviză „Tineretul 

României dorește pacea" s-a desfă
șurat simbătă, 14 noiembrie, un im
presionant marș al tineretului ia 
care au participat peste 70 000 de 
tineri — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — veniți la 
București din toate județele țârii 
pentru a răspunde Apelului pentru 
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
chemării vibrante a secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, adresate 
întregului nostru popor, tinerei ge
nerații a patriei de a se pronunța 
cu toată energia împotriva politicii 
de continuare a înarmărilor, pentru 
instaurarea, în interesul păcii și li
niștii pe planeta noastră, a unui 
climat în care toate popoarele să 
se poată dezvolta liber și suveran, 
la adăpost de orice amestec sau a- 
gresiune din afară.

Organizat de Uniunea Tineretului 
Comunist, Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România 
și Organizația Pionierilor, impresio
nantul marș al zecilor de mii de 
participant — muncitori și țărani, 
elevi, studenți și intelectuali — a 
constituit un nou prilej de expri
mare. în numele milioanelor de ti
neri și copii ai patriei noastre, a 
unanimei adeziuni Ia politica în
țeleaptă și clarvăzătoare, consacra
tă păcii și dezarmării, a conducăto
rului partidului și statului nostru.

Imensa coloană a demonstranți
lor — purtind portrete ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, drapelele 
patriei și partidului, panouri su
gestive, scandind lozinci — a 
străbătut traseul b-dul Ana Ipă- 
tescu, b-dul Magheru, Piața Unirii, 
b-dul Dimitrie Cantemir, pînă la 
Palatul sporturilor și culturii, fiind 
Însoțită spontan de mii și mii de 
locuitori ai Capitalei, afiați în ace
le ore de-a lungul magistralelor 
bucureștene.

Din multitudinea de pancarte, din 
lozincile scandate neîntrerupt se 
disting : „Ne poartă, către pace, azi.

solia, Partidul — Ceaușescu — 
România !“, „Tineretul Capitalei 
spune un NU hotărit bombei cu 
neutroni !“; „Tineretul județului 
Brăila este alături, cu întreaga sa 
ființă, de Apelul pentru dezarmare 
și pace al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste din Reoublica 
Socialiste România t“; „Tinerii clu
jeni cer să se treacă imediat la în
ghețarea bugetelor militare, la re
ducerea lor !“; „Strins uniți în jurul 
Partidului Comunist Român, in ca
drul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, vom acționa neobo
sit pentru triumful păcii, colabo
rării și prieteniei popoarelor plane
tei noastre „Tinerii din județul 
Botoșani doresc ca energia nuclea
ră să fie folosită în slujba omului, 
nu să îl omoare !“; „Tineretul ju
dețului Covasna alături de întregul 
tineret al tării, va acționa pentru 
instaurarea în lume a unu! climat 
de pace. în care toate popoarele să 
se dezvolte liber și suveran „Ti
nerii din județul Timiș doresc să 
trăiască in pace și prietenie cu toti 
tinerii lumii „Tinerii doljeni cer 
cu hotărire eliberarea omenirii de 
coșmarul unui nou război !“.

Marșul „Tineretul României do
rește pacea" a culminat cu o impre
sionantă adunare desfășurată la 
Palatul sporturilor și culturii.

Deschizind adunarea, tovarășul 
Pantelimon Găvănescu. prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, a spus, 
printre altele :

Noua și strălucita inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al po
porului român. îzvorîtă dintr-o 
profundă încredere în forța de neîn
vins a maselor, a fost primită cu 
adîncă satisfacție și deplină apro
bare de tinăra generație a Româ
niei socialiste, exnrimîndu-și hotă- 
rîrea de a sprijini cu întreaga 
ființă chemarea înflăcărată Ia îm
piedicarea unui nou război mon
dial. la izbînda rațiunii, la pace, la 
asigurarea existenței însăși a uma
nității. Constituie un motiv de sa
tisfacție și mîndrie patriotică faptul

„...Și uneori mă-ntreb 
dacă destul 

Știm prețul acestei vremi 
de pace".

Sint peste 70 000. Au ve
nit din toate județele țării. 
Din Dolj și Alba, din lași 
ți Cluj, din Covasna ?i 
Tulcea, din Bihor ți Ialo
mița, mii de tineri s-au 
alăturat colegilor lor de 
generație din capitala pa
triei, intr-un impresio
nant marț al păcii. Des
pre război au citit in 
cărți. Ori au văzut filme. 
Generația lor nu s-a adă
postit în tranșee. Nu s-a 
îngrozit sub ploaia de 
bombe. Și nu și-a pierdut 
speranțele, și visurile, și 
idealurile prin pustietatea 
timpurilor de bătăile. Ge
nerația lor a avut norocul 
să se nască ți să crească 
In vreme de pace. Intr-o 
țară a păcii șt demnității, 
a muncii oamenilor in fo
losul oamenilor.
....Și uneori mă-ntreb

dacă destul
Știm prețul acestei vremi 

de pace".

Sint versurile unei tine
re poete, Carolina Ilica. 
Luind cuvintul la marele 
miting al tineretului, ea a 
precizat : „Socotesc un 
noroc faptul că am intrat 
în viață pe vreme de pace 
și am trăit numai ani de 
pace, printre oameni paș
nici, intr-o țară bine- 
cuvintată. Știm însă no» 
prețul acestei vremi de 
pace ?“

Da, cei 70 000 de tineri 
ce s-au integrat ieri după- 
amiază in marea coloană 
a păcii, ca și cei șase mi
lioane de tineri ai patriei, 
pe care i-au reprezentat, 
cunosc prețul păcit. Am 
ascultat, cu emoție, cuvin
tul emoționant al unui co
pil, pioniera Patricia

din Brașov : „Trăim in 
vreme de pace. Noi avem 
parte de pace, așa cum 
de puține ori, in multimi
lenara existență a patri
ei, au avut strămoșii noș
tri. Dar iată că norii ne
gri ai pericolului unei 
conflagrații mondiale a- 
menință din nou. Ce ar fi

Cu tinerețea vîrstei 
și cu maturitatea 
conștiinței

Hozan, din delegația tine
retului maramureșean :

„Pacea ! Cuvint sublim, 
care in aproape toate lim
bile omenești nu are ne
voie de mai mult de una 
sau două silabe pentru a 
exprima dorința cea mai 
fierbinte a locuitorilor 
planetei Pămlnt. Să ne 
unim, copii ai lumii, să 
ne prindem miinlle albe, 
negre sau galbene intr-o 
minunată hori a păcii. Să 
plouă pe creștetele noas
tre. cu flori și raze de 
soare".

Și am ascultat cuvintul 
tinereței mature, prin gla
sul inginerului Gheorghe 
Dobrea, de la întreprin
derea de autocamioane

un nou război decit un 
măcel fără învingători ți 
învinși, in fapt fără su
praviețuitori ? Să ne 
unim, tineri al lumii, să 
luptăm pentru a apăra 
pacea, pentru a apăra 
viața".

Da, tinerii cunosc pre
țul păcii. Unul dintre 
participanțil la marșuE 
păcii, Gheorghe Rogojină, 
lăcătuș mecanic la Com
binatul de fibre sintetice 
din Săvlnești, spunea . 
„Pacea este acum ame
nințată. Viitorul omenirii 
este amenințat. Popoarele 
lumii nu pot sta cu bra
țele încrucișate. Noi. ti
nerii României socialis
te, răspunzind Apelului

secretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ne-am 
ridicat ca unul pentru a 
spune un NU hotărît 
cursei înarmărilor, pentru 
a rosti un DA din toată 
inima in favoarea drep
tului la viață".

Erau prezenți, in marea 
coloană a păcii, tineri de 
toate profesiile : munci
tori, țărani, intelectuali, 
studenți, elevi, pionieri. 
Din zecile de mii de 
piepturi, din aceeași uni
tară conștiință s-au înăl
țat. spre zarea albastră a 
frumoasei dupi-amieze de 
sfirșit de toamnă, înălță
toare imnuri închinate 
păcii, patriei, partidului. 
Se scanda : „Din adîncul 
inimii / Ceaușescu — ti
nerii" ; „Ceaușescu — 
pace" ; „Ne mindrlm cu 
tot ce face / Ceaușescu 
pentru pace".

Sint peste 70 000. Vor să 
se bucure de viață. Și de 
tinerețe. Vor să munceas
că, să-și' afirme elanul 
creator, competenta, voca
ția constructivă. In dialog 
cu tinăra poetă ce rostea 
de la tribună : „...Șt une
ori mă-ntreb dacă destul / 
Știm prețul acestei vremi 
de pace".' el răspund cu 
voința lor, cu hotărîrea 
lor de a lupta pentru 
dreptul cel mai firesc al 
omului — dreptul la via
ță. Știu cu toții: PREȚUL 
PĂCII ESTE PREȚUL 
VIEȚII.

Adrian VASILESCU

George-Radu 
CHIROV1C1

„Ceaușescu ne învață 
S-apărăm dreptul la viață /“

că de-a lungul anilor tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avansat un an
samblu de propuneri, de initiative 
concrete, pătrunse de realism și 
răspundere pentru viitorul omeni
rii. un adevărat program de tre
cere la dezangajarea militară, la 
dezarmare, condiție esențială pen
tru triumful păcii în întreaga lume.

Să facem tot ce stă în puterea 
noastră pentru a înfăptui neabătut 
politica de pace și prietenie a 
României socialiste, să ne situăm 
la înălțimea inflăcăratelor chemări 
și Îndrumări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, care 
conduce cu mină sigură națiunea 
noastră spre culmile progresului și 
civilizației. Ne este călăuză in în
treaga noastră activitate inaltul 
exemplu de viată și de muncă re
voluționară al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. patriot înflăcărat și in
ternaționalist consecvent, promotor 
strălucit al politicii de pace’și in
dependență națională, de respect al 
voinței nestrămutate a tuturor po
poarelor de a-și edifica de sine 
stătător viitorul. Să facem legămint 
solemn că. urmind strălucitul exem
plu al secretarului general al Parti
dului Comunist Român, tinăra ge
nerație a României socialiste se va 
afirma și In viitor ca o puternică 
forță a progresului multilateral al 
țării, ca un detașament activ in 
marea armată a păcii, a libertății 
și independenței tuturor popoare
lor lumii.

Au luat apoi cuvintul: Mihai 
Hîrjău, secretar al C.C. al U.T.C.. 
președintele Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor. Corneliu 
Oancea. muncitor, secretar al Co
mitetului U.T.C. de la Combinatul 
siderurgic Galati, Maria Drăghici, 
țărancă cooperatoare, secretar al 
Comitetului comunal lancu Jianu 
al U.T.C.. județul Olt, Dinu Dră- 
gan, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al U.T.C.. stu
denta Kiss Magdalena, vicepreșe
dinte al Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
Institutul politehnic Cluj-Napoca, 
Gheorghe Dobrea. inginer proiec
tant, membru al Biroului Comitetu
lui U.T.C. de la întreprinderea de 
autocamioane Brașov, eleva Irina 
Căruntu. secretar al Comitetului 
U.T.C. de la Liceul de matematică- 
flzică Iași. Mihai Eichert, muncitor 
la întreprinderea „Electrobanat",

secretar al Comitetului municipal 
Timișoara al U.T.C., pioniera Pa
tricia Hozan, locțiitor al președin
telui Consiliului National al Orga
nizației Pionierilor, județul Mara
mureș. scriitoarea Carolina Ilica. 
Tudor Mohora, secretar aj C.C. al 
U.T.C., președinte al Cpnsjliului 
U.A.S.C.R.

Vorbitorii au exprimat adeziunea 
la noua și strălucita inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. inițiativă cu larg eoou In 
viața internaționala, care consoli
dează și mai mult prestigiul in
ternațional al țării noastre, demon- 
strind, incă o dată, justețea politicii 
Înțelepte a partidului și statului 
nostru.

Exprimîndu-și voința lor unanimă 
de solidaritate cu toate forțele pro
gresiste ale tineretului din întreaga 
lume, participanții la marșul „Ti
neretul României dorește pacea" a i 
adoptat „Apelul adresat de tinere
tul Republicii Socialiste România 
tuturor organizațiilor de copii, tine
ret și studenți. tinerei generații a 
lumii, pentru acțiuni unite consa
crate păcii, securității și colaboră
rii, pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă", prezentat de tovarășul 
Nicu Ceaușescu. secretar al C.C. al 
U.T.C., președintele Comitetului 
Consultativ al O.N.U. pentru Anul 
internațional al tineretului.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm tineresc. cei prezent) 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, mesajul tinerel generații 
a României socialiste prin care au 
dat expresie hotăririi ferme a în
tregului tineret al patriei de a 
urma neabătut cuvintul partidului, 
al secretarului său general, de a-și 
pune întreaga putere de muncă și 
creație in slujba înfăptuirii politi
cii sale științifice, clarvăzătoare, 
au dat glas adeziunii lor depline Ia 
inițiativele României socialiste 
pentru destindere și securitate, 
pentru eliminarea forței in viața 
internațională, pentru dezarmate, 
pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună, pentru pace, colaborare și 
Înțelegere intre popoare,

A urmat un spectacol tematic 
realizat de C.C. al U.T.C., cu parti
ciparea Cenaclului ..Flacăra" al ti
neretului revoluționar.

(Agerpres)
Fericită întimplaAs, 

fericită idee I Ieri, în 
fruntea tumultuosului 
Marț al Păcii, care a 
răscolit și însuflețit 
Capitala României so
cialiste, au pățit, au 
fost înalntc-mergători 
copiii. Erau acolo fi
resc, deschideau dru
mul purtind pancar
tele șl drapelele.

Ei, cetățenii mile
niului trei, ai Româ
niei socialiste și co
muniste, îți exercitau 
in deplină cunoștință 
de cauză dreptul și da
toria supremă : de a-și 
ridica și ei glasul, ală
turi de frații șl părin
ții lor, împotriva răz
boiului — pentru pace, 
pentru înțelegere, îm
potriva războiului — 
pentru viață, împotri
va morții.

Nicăieri pacea nu 
este mai frumoasă de- 
cît atunci cină o cauți 
in ochii copiilor ; ți 
niciunde nu este mai 
hidos războiul, nu este 
mai monstruoasă ra
cheta cu încărcătură 
nucleară decit atunci 
tind mingii un copil 
pe care l-ai întrebat — 
e atit de mic, de fragil, 
e atit de curat, e atit 
de vulnerabil... — l-ai 
întrebat „ce înseamnă 
război" și el tl-a răs
puns — ca Bogdan 
Dragoț Pop — „pustiu

ți groază... dar eu nu 
vreau... și noi trebuie 
cu toții să nu vrem..." 
și a continuat să scan
deze cu vocea sa ca un 
clopoțel:

„Ceaușescu ne învață 
S-apărăm dreptul la 
viață !“.

„Cristina are 14 ani : 
este elevă în clasa a 
VIII-a la Școala gene
rală 205. Îmi spune : 
„Particip la Marțul 
Păcii pentru că este 
pentru libertatea ți 
independența noastră. 
Ce înseamnă libertate 7 
Libertate înseamnă 
viață — să fim liberi 
să trăim ți nimeni să 
nu ne amenințe cu ra
chete ți cu bombe ți 
să fie in lumea în
treagă țcoli multe, să 
nu se cheltuiască banii 
pentru moarte. Și in
dependență înseamnă 
că România este contra 
imperialiștilor". Mi- 
haela Munteanu și So
nia Negoescu, de la Li
ceul industrial nr. 20, 
vorbeau despre pdce 
ca despre „voința po
poarelor". Toate po
poarele vor pace. Po
poarele trebuie să-i 
împiedice pe aceia 
care vor să ucidă". 
Sonia adaugă : „Eu 
mă gîndesc mult la 
anul 2000. (Va avea a- 
tunet 35 de ani — n.n.l. 
Atunci o să fie sau o

pace generală și fru
musețe pe întreg pă- 
mîntul sau..." (ezitare).

Copiii — care, fără 
să aibă noțiunile si 
silogismele noastre, re
prezentările noastre — 
înțeleg, știu totul : 
viață sau moarte — al 
treilea termen nu exis
tă.

Așa cum spune Mih- 
nea Cuibuș, din clasa 
a 6-a a Școlii generale 
nr. 19 ; „Noi. copiii, 
sîntem aici, la Marșul 
Păcii, fiindcă vrem o 
lume liberă și fără 
războaie. Cine vrea 
război nu iubește co
piii. este un om foarte 
rău la suflet...".

.„In graiul lor, copiii 
spun ceea ce gindirn 
noi toți. (Și poate că 
o spun mai frumos). 
In nava care zboară 
spre viitor ei sint 
echipajul de schimb. 
Ei știu. Ei sint însăși 
substanța versurilor 
poetului: „Moartea
vine pe gurile de tun. 
/ Inima mea e un copil 
în rouă."

...Doar zece minute 
de reportaj în marea 
coloană a tinereții, a 
voinței de pace. In 
România toti copiii 
gîndesc astfel.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE IN ȚARA NOASTRĂ
A TOVARĂȘULUI ROBERT MUGABE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a inminat tovarășului 
Robert Mugabe înaltul ordin „Steaua Republicii

Continuarea convorbirilor dintre tovarășul
9

Nicolae Ceaușescu și tovarășul Robert Mugabe
Socialiste România" clasa I, cu eșarfă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a inminat, sîmbătă di
mineața, intr-un cadru festiv, tova
rășului Robert Mugabe, președintele 
Uniunii Naționale Africane Zimbab
we — Frontul Patriotic, primul mi

Primire cordială în mijlocul
mecanizării

cercetătorilor din domeniul 
agriculturii

(Urmare din pag. I) 
bit de largi de lucrări agricole. 
Intre exponate, prezentate de 
Gheorghe Manciu, secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, se remarcă trac
toarele de cele mai diferite puteri, 
mașinile de recoltat cereale și nutre
țuri, instalațiile destinate lucrărilor 
de zootehnie, precum și mașinile și 
utilajele folosite la. execuția lucrări
lor de hidroameliorații, tractoarele 
grc’e pentru mțnerit.

Premierul ' zimbabwean cercetează 
cu atenție utilajele expuse, se inte
resează de caracteristicile acestora.

Prezența secretarului general al 
partidului în mijlocul oamenilor 
muncii a prilejuit și de data aceasta 

nistru al Republicii Zimbabwe, ordi
nul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa 1, cu eșarfă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că înalta distincție românească 
este conferită tovarășului Robert 
Mugabe în semn de apreciere a con
tribuției sale la lupta poporului 

examinarea, împreună cu cadrele de 
conducere, cu specialiștii prezenți, a 
unor aspecte privind activitatea în 
agricultură, în proiectarea și execu
ția de mașini și utilaje necesare 
acestui sector important al econo
miei naționale. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de modul 
cum se îndeplinesc programele spe
ciale privind mecanizarea agricultu
rii. recomandînd să se acorde o 
atenție prioritară mașinilor și utila
jelor stabilite, între care noua va
riantă a tractorului de 65 CP. ca și 
modernizării celor aflate in folo
sință.

în încheierea vizitei, Ilarie Mun- 
teanu. adiunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, a pre
zentat o gamă largă de autocamioane, 
autobuze, microbuze, autoutilitare. 

Zimbabwean pentru independență, la 
dezvoltarea relațiilor dintre partidele 
și popoarele noastre.

Mulțumind călduros, tovarășul Ro
bert Mugabe a subliniat că distincția 
ce i s-a acordat reprezintă o mare 
onoare pentru el, cît și pentru po
porul zimbabwean.

autoturisme de teren „ARO“ si auto
turisme de teren „Dacia".

Arătînd că este deosebit de im
presionat de tot ceea ce a , vă
zut, primul ministru Robert Mu
gabe a subliniat dorința părții zim- 
babweene de a examina posibilită
țile pentru ca asemenea mașini și 
utilaje să fie folosite în efectuarea 
lucrărilor agricole din țara sa.

La plecare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru Robert 
Mugabe au fost salutați cu multă 
însuflețire de muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la Institutul de 
cercetări, proiectări și inginerie teh
nologică pentru mecanizarea agri
culturii. Ei au ținut să-și exprime 
astfel satisfacția pentru vizita efec
tuată. pentru noul dialog la nivel 
înalt dintre România și Zimbabwe.

(Urmare din pag. I) 
în lupta pentru lichidarea deplină și 
definitivă a colonialismului, a orică
ror forme de dominație și asuprire 
imperialistă. A fost reafirmată hotă- 
rîrea României și Republicii Zim
babwe de a sprijini activ lupta 
dreaptă pentru apărarea si consoli
darea independenței naționale, pen
tru dezvoltarea economică si socială 
de sine stătătoare. Totodată, a fost 
exprimată solidaritatea celor două 
țări cu poporul namibian. care, sub 
conducerea reprezentantului său le
gitim — S.W.A.P.O. — luptă împo
triva ocupării ilegale a Namibiei de 
către Africa de Sud. și s-a subliniat 
necesitatea de a se asigura cit mai 
urgent posibil accesul la independen
tă al poporului namibian. S-a relie
fat necesitatea de a se pune capăt 
acțiunilor agresive ale Africii de

Ceremonia înmînârii „Cheii orașului București" 
tovarășului Robert Mugabe

Sîmbătă dimineața a avut loc ce
remonia inmînării „Cheii orașului 
București" tovarășului Robert Muga
be, președintele Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe — Frontul Pa
triotic, prim-ministru al Republicii 
Zimbabwe.

La ceremonie a participat o dele
gație a Consiliului popular al muni
cipiului București, condusă de 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

Au luat parte Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, și Petre Bla- 
jovici, ambasadorul României în Zim
babwe.

Au fost prezente personalități ofi
ciale zimbabweene, care îl însoțesc 
pe înaltul oaspete în vizita sa în țara 
noastră.

Adresîndu-se tovarășului Robert 
Mugabe, primarul general al Capita
lei a adus înaltului sol al poporului 
zimbabwean, în numele Consiliului 
popular al municipiului București, al 
tuturor locuitorilor Capitalei, un cald 
salut șl un profund omagiu.

„Sîntem deosebit de bucuroși, a

La Combinatul petrochimic Pitești
După-amiază, tovarășul Robert 

Mugabe, împreună cu persoane ofi
ciale zimbabweene, a vizitat una 
din marile și modernele platforme 
ale industriei românești de valorifi
care superioară, complexă, a țițeiu
lui și derivatelor sale — Combinatul 
petrochimic Pitești.

Primul ministru al Republicii Zim
babwe a fost însoțit de tovarășul 
Nicolae Constantin, viceprim-minis- 
tru al guvernului, Ide alte persoane 
oficiale.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
cu deosebită cordialitate de tovarășii 
Ipn Sîrbu, președintele Consiliului 
popular al județului Argeș, Gheorghe 
Caranfil. ministrul industriei chimi
ce. de membri ai conducerii combi
natului. i

Sud, care periclitează pacea si secu
ritatea continentului african.

In cadrul convorbirilor s-a consi
derat că se impune rezolvarea ur
gentă a problemelor privind lichi
darea subdezvoltării, a marilor deca
laje dintre țările bogate și țările 
sărace, care au grave implicații în 
viata economică mondială, sporind 
încordarea și amplificînd criza eco
nomică. Cele două părți s-au pro
nunțat pentru trecerea imediată la 
negocieri în cadrul O.N.U., cu parti
ciparea tuturor statelor, în vederea 
realizării de pași efectivi în direcția 
instaurării noii ordini economice in
ternaționale, bazată pe deplina ega
litate și echitate, care să favorizeze 
progresul mai rapid al tuturor țări
lor, îndeosebi al celor rămase în 
urmă.

S-a apreciat că problemele com
plexe cu care se confruntă omenirea 

spus vorbitorul, că în timpul acestei 
vizite, care se constituie intr-un eve
niment de seamă, cu adinei semnifi
cații în cronica relațiilor dintre ță
rile, popoarele și partidele noastre, 
în întărirea conlucrării lor pe multi
ple planuri, veți putea cunoaște sim
țămintele de- aleasă stimă și caldă 
afecțiune pe care locuitorii Capitalei, 
întregul popor român le au față de 
dumneavoastră, față de poporul zim
babwean prieten.

Intîlnirile și convorbirile rodnice 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Robert Mugabe — mareînd o 
continuă amplificare a bunelor ra
porturi statornicite încă din anii eroi
cei lupte de eliberare națională a po
porului zimbabwean — aduc o contri
buție hotărîtoare la întărirea priete
niei, solidarității militante și colabo
rării dintre partidele și țările noastre, 
în interesul și spre binele celor două 
popoare, al luptei pentru eliminarea 
definitivă a colonialismului de pe 
continentul african, pentru triumful 
năzuințelor de pace, securitate și pro
gres în întreaga lume".

El a rugat pe înaltul oaspete, în 
numele cetățenilor capitalei Româ
niei socialiste, să primească cheia o- 
rașului București, ca simbol al prie

în fața machetelor combinatului, 
directorul general al unității. Valen
tin Ioniță, a făcut un scurt istoric al 
acestei mari platforme petrochimice 
românești, ridicată în ultimii 16 ani, 
prezentînd, în același timp, unele 
date semnificative privind profilul 
instalațiilor și principalele produse 
ce sînt realizate aici. Oaspeții au fost 
informați că la ora actuală combina
tul dispune de circa 80 de mari in
stalații, în majoritate realizate în 
țară, care asigură prelucrarea în 
trepte succesive a materiilor prime, 
precum și a produselor secundare, 
ceea ce face ca în mod practic în
treaga cantitate de țiței supusă pro
cesului de rafinare și distilare să se 
regăsească în cele peste 100 de pro
duse finite. 

nu pot fi rezolvate decît cu partici
parea. în condiții de deplină egali
tate. a tuturor statelor, indiferent de 
mărime sau orinduire socială, un rol 
însemnat revenind țărilor mici și 
mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare 
și nealiniate, care constituie marea 
majoritate a lumii și sînt nemijlocit 
interesate într-o politică de indepen
dență și pace.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Robert Mugabe au reafirmat voința 
României și Republicii Zimbabwe de 
a conlucra tot mai strîns pe arena 
mondială, de a-Si aduce o contribu
ție sporită la crearea unui climat de 
pace, colaborare, securitate în Eu
ropa, în Africa și în întreaga lume, 
la înfăptuirea năzuințelor de liber
tate. independentă si progres ale tu
turor națiunilor.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie. înțe
legere si stimă reciprocă.

teniei dintre țările si popoarele noas
tre, al înaltei stime și prețuiri pe care 
o acordă poporul român poporului 
zimbabwean. Totodată, el a transmis 
tovarășului Robert Mugabe cele mai 
sincere și calde urări de sănătate și 
fericire, iar poporului zimbabwean 
prieten, locuitorilor capitalei Repu
blicii Zimbabwe cele mai bune urări 
de prosperitate și bunăstare.

Mulțumind cordial, tovarășul Ro
bert Mugabe a spus : „Consider că 
înmînarea cheii este p onoare nu nu
mai pentru mine, ci și pentru po
porul zimbabwean. Nu mă îndoiesc că 
cinstea pe care ați făcut-o poporului 
zimbabwean și mie se datorește prie
teniei îndelungate, tradiționale, care 
a existat și există între țările și po
poarele noastre. Voi transmite la 
mine în țară că municipalitatea din 
București mi-a acordat această onoa
re ca o recunoaștere a rolului pe care 
l-am jucat nu numai pentru a-mi 
ajuta poporul pentru a deveni inde
pendent, ci și pentru faptul că am 
contribuit la stabilirea unor relații de 
prietenie între România și Zim
babwe".

Tovarășul Robert Mugabe s-a în
treținut apoi, într-o atmosferă cor
dială, cu delegația Consiliului popu
lar al municipiului București.

Este relevat rolul deosebit al uni
tăților componente ale Institutului 
central de chimie, ai cărui specia
liști au elaborat și definitivat nume
roase tehnologii pentru fabricarea 
unor valoroase produse petrochi
mice.

La rîndul său, ministrul de resort 
a subliniat că experiența românească 
în domeniul prelucrării țițeiului și al 
construcțiilor de instalații și utilaje 
aferente este bine cunoscută și apre
ciată astăzi in numeroase state, unde 
funcționează rafinării și unități pe
trochimice realizate în colaborare cu 
specialiștii din tara noastră.

Gazdele relevă, totodată, grija de
osebită acordată pregătirii și specia
lizării cadrelor necesare, menționind 
că unitatea piteșteană dispune, încă 

de la crearea sa, de un centru pro
priu de școlarizare. în același timp, 
înaltul oaspete a fost informat des
pre transformările înnoitoare pe care 
le-a cunoscut municipiul Pitești ca 
urmare a politicii partidului și sta
tului nostru de dezvoltare armonioa
să a tuturor zonelor țării.

Tovarășul Robert Mugabe, ceilalți 
oaspeți sint invitați apoi să viziteze 
instalația de piroliză nr. 1 și rafină
ria de țiței. Se face un scurt popas 
la panoul de comandă al instalației 
de piroliză. dotat cu un microcalcu
lator care supraveghează funcționa
rea întregului proces de producție, 
fapt ce atestă și el înaltul grad de 
tehnicitate existent in industria 
noastră.

în încheierea vizitei, tovarășul Ro
bert Mugabe a arătat că a fost im
presionat în mod deosebit de dimen
siunile acestui combinat și că dorește 
ca specialiști din Republica Zimbab
we să studieze munca și experiența 
dobîndită de petrochimiștii români.

Pe parcursul vizitei, muncitorii de 
aici au salutat cu deosebită prietenie 
și căldură pe solul poporului din 
Zimbabwe, exprimindu-și satisfacția 
față de noul dialog Ia nivel înalt 
româno-zimbabwean, menit să con
tribuie la amplificarea și adîncirea 
bunelor relații dintre țările și po
poarele noastre, în folosul reciproc, 
al cauzei păcii și progresului social. 

(Agerpres)

Depunerea 
unei coroane de flori

Tovarășul Robert Mugabe, pre
ședintele Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe — Frontul Patriotic, pri
mul ministru al Republicii Zimbabwe, 
a depus, sîmbătă dimineața, o coroa
nă de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte Ni
colae Constantin, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, general-colonel Vasile Milea, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ma
rin Dumitrescu, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
Petre Blajovici, ambasadorul Româ
niei în Zimbabwe.

Au participat, de asemenea, persoa
nele oficiale care îl însoțesc pe înal
tul oaspete în vizita sa în țara 
noastră.

O gardă militară, aliniată pe pla
toul din fața monumentului, a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Zimbabwe.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculegere. 
A fost vizitată apoi rotonda monu
mentului.

Întîlniri de lucru
La Palatul Victoriei a avut loc, 

simbătă. o întrevedere intre tovară
șul Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, Și Witness Mangwende, 
ministrul afacerilor externe ,al Re
publicii Zimbabwe.

In spiritul orientărilor și indica
țiilor reieșite din convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ro
bert Mugabe, între cei doi miniștri a 
avut loc un schimb de păreri în le
gătură cu dezvoltarea relațiilor bila
terale, precum și unele probleme in
ternaționale de interes comun.

(Agerpres)
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Imagine de la grandioasa manifestare desfășurată în Capitală sub deviza „Tineretul României dorește pacea“
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în ample adunări și mitinguri, în telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu,11 11

poporul român își afirmă voința sa nestrămutată11 11

AMPLASĂRII
Alături de Întregul nostru popor, 

noi, toți oamenii muncii din 
ÎNTREPRINDEREA „VULCAN" — 
BUCUREȘTI, am luat cunoștință cu 
profundă satisfacție de Apelul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, >pe care îl susținem in modul cel 
mai hotărît. Ne exprimăm cu putere 
hotărîrea de a lupta pentru dezar
mare și pace, împotriva producerii și 
amplasării rachetelor cu rază medie 
de acțiune și pentru înlăturarea ce
lor existente, împotriva bombei cu 
neutroni, pentru convocarea uhei 
conferințe consacrate dezarmării. în
crederii in Europa și în întreaga 
lume. De la tribuna acestui miting 
organizat în întreprinderea -noastră, 
dăm o înaltă apreciere întregii dum
neavoastră activități consacrate apă
rării dreptului la viată, la o existen
tă liberă a tuturor popoarelor.

Oamenii muncii, români, germani, 
maghiari — din ÎNTREPRINDEREA 
„INDEPENDENȚA-SIBIU — întru
niți intr-o vibrantă adunare populară, 
se arată în telegrama adresată cu 
acest prilej, îsi exprimă din adîncul 
inimii lor adeziunea deplină fată de 
Apelul pentru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației și. Unității 
Socialiste, apel adoptat din inițiativa 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, care exprimă cele mai adinei 
idealuri umaniste si reflectă consec
venta politicii internaționale a 
României socialiste de pace, colabo
rare și prietenie -cu toate popoarele 
lumii.

Ne vom uni forțele cu ale între
gului nostru popor și nu vom pre
cupeți nici an «fort pentru a răs
punde vibrantelor îndemnuri ale 
Apelului, militind cu toată energia 
pentru pace, încredere si colaborare 
intre toate națiunile. Vă vom urma 
cu tot devotamentul, consacrindu-ne 
întreaga noastră capacitate de mun
că Si creație realizării exemplare a 
sarcinilor ce ne revin din istoricele 
hotăniri ale Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Alăturîndu-ne glasul și voința ce
lor ale întregului nostru popor, noi, 
oamenii muncii din transporturi și 
telecomunicații, ne exprimăm calda 
și adînca noastră recunoștință față 
de -dumneavoastră, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
pentru noua și strălucita dumnea
voastră inițiativă de pace, -exprima
tă în Apelul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste și ita recentele cu- 
vintări rostite, pentru tot ce ați în
treprins și întreprindeți în vederea 
salvgardării păcii, feririi omenirii de 
ororile unui război atomo-nuclear — 
se spune in telegrama MINISTERU
LUI TRANSPORTURILOR ȘI TE
LECOMUNICAȚIILOR. Călăuzind, 
cu neasemuită înțelepciune si înaltă 
responsabilitate comunistă partidul 
și poporul nostru pe drumul făuririi 
unei vieți de înaltă civilizație și 
prosperitate, militați neobosit pentru 
a asiguiia climatul internațional pro
pice acestei -dezvoltări, climatul des
tinderii si păcii, al independentei și 
înțelegerii intre popoare, al colabo
rării și conlucrării fructuoase. Ca 
participanți directă la vasta operă 
de edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism. ca cetățeni și părinți, con
siderăm drept o datorie de conștiință 
și responsabilitate fată de tot ce am 
construit si construim, fată de viata 
și viitorul copiilor noștri, să spunem 
un NU răspicat bombolor nucleare și 
cu .neutroni, amplasării în Europa de 
rachete mesagere ale mortii si dis
trugerii. Susținem din toată ființa 
Apelul Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste.

Alături de întregul nostru popor, 
noi, toti locuitorii comunei So
leus. județul Arad, ne exprimăm 
deplina aprobare si totala adeziune 
fată de Apelul pentru dezarmare și 
pace al F.D.U.S., apel pătruns de 
cele mai puternice sentimente uma
niste, strălucit document elaborat 
sub directa dumneavoastră îndru
mare, în care este exprimată voința 
sacră a întregului nostru popor pen
tru menținerea și apărarea celui mai 
scump ideal al omenirii — pacea — 
se spune in telegrama CONSILIU
LUI COMUNAL AL F.D.U.S. DIN 
COMUNA SELEUȘ. Țăranii, munci
torii, intelectualii, tinerii si vîrstni- 
cii din comuna Seleuș. mobilizați de 
magistralul dumneavoastră îndemn, 
sint deplin conștienți de rolul ce le 
revine și nu vor precupeți nimic 
pentru a răspunde cu cinste strălu
citelor chemări ale Apelului pentru 
dezarmare si pace. Alături de toți 
locuitorii patriei noastre dragi, prin 
munca, lupta și cuvintul nostru, vom 
milita neobosit pentru fericirea 
noastră și a copiilor noștri, pentru 
pacea noastră și a lumii întregi, spu- 
nînd un NU hotărit înarmărilor, 
amplasării de noi rachete în Europa. 
Cerem ca enormele sume cheltuite 
pentru înarmare să fie folosite pen
tru viată, pentru pace.

Asemenea tuturor oamenilor mun
cii din patria noastră, cadrele didac
tice. ofiterii-elevi si elevii, întregul 
personal al ACADEMIEI MILITARE 
își exprimă profunda satisfacție Si 
deplina adeziune fată de noua și 
strălucita dumneavoastră inițiativă 
de pace, care reprezintă încă o do
vadă a concepției științifice, profund 
umanitare, ce vă este proprie, a ac
tivității neobosite ce o desfășurați 
în slujba potențării eforturilor 
României socialiste pentru dezar
mare si destindere, pentru înlătu
rarea pericolului unui război nuclear 
nimicitor, pentru edificarea unei 
lumi a păcii si colaborării pe planeta 
noastră. Vă raportăm, și cu acest pri
lej. mult stimate tovarășe comandant 
suprem, că. exprimîndu-ne deplina 
adeziune la Apelul inițiat de dum
neavoastră, la politica internă si ex
ternă a partidului si statului nostru, 
vom munci fără preget pentru a în
deplini exemplar sarcinile si misiu
nile ce ne revin din Programul parti
dului. din istoricele hotărîri ale Con
gresului al XII-lea. din directiva și 
ordinele dumneavoastră, că întotdea
una. împreună cu' poporul, vom sluji 
cu devotament cauza independentei, 
suveranității si integrității scumpei 
noastre patrii.

Toți oamenii muncii din ca
drul ÎNTREPRINDERII oțel- 
INOX WRGOVIȘTE, alături de în
tregul nostru popor, dau o înaltă 
apreciere ideilor nobile care animă 
Apelul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, izvorit din grija și 
dragostea pe care dumneavoastră, 
mult Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. le acordați creșterii si în
floririi patriei, cauzei păcii si progre
sului întregii omeniri. Susținînd 
Apelul, tînărul nostru colectiv își ex
primă voința nestrămutată de a con
tribui. alături de întregul nostru po
por. de toate forțele progresiste de 
pretutindeni, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare, pen
tru instaurarea unei păci trainice în 
Europa și in întreaga lume. Sîntem 
hotăriți să acționăm cu întreaga 
noastră ființă la realizarea exem
plară a sarcinilor de plan, conside- 
rind că și prin aceasta ne aducem 
contribuția fermă pentru înfăptuirea 
dezarmării, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru pace si colabo
rare.

în telegrama oamenilor muncii din 
COMUNA MALIUC, județul Tulcea, 
se spune : Dînd glas sentimentelor 
ce animă întregul nostru popor, ex
primăm profunda noastră adeziune 
față de politica internă si externă a 
partidului si a statului nostru, pusă 
în slujba păcii și a bunăstării po
porului, Luind cunoștință de Apelul

Noi, petroliștii de la Schela de foraj 
Comănești. sîntem ferm hotăriți să 
acționăm cu toată responsabilitatea 
pentru a traduce in fapt îndemnurile 
înflăcărate ale dumneavoastră, tova
rășe secretar general, in vederea in
staurării unui climat de liniște și în
credere între popoare. îndeosebi în 
Europa, unde acumularea de arme 
este maximă, spunind NU hotărît 
războiului ! NU hotărît înarmării 1 
NU hotărît bombei cu neutroni! Vom 
fi strinsi uniți în jurul partidului. în 
lupta nobilă pentru realizarea unui 
climat de pace, unitate, destindere în 
Europa și în întreaga lume !

în telegrama oamenilor muncii de 
Ia ÎNTREPRINDEREA DE HTRTIE 
„BISTRIȚA" — PRUNDU RIRGAU- 
LUI, județul Bistrița-Năsăud, se 
arată : Ne exprimăm adeziunea to
tală fată de noua dumneavoastră ini
țiativă de pace, față de politica con
secventă a României socialiste împo
triva cursei înarmărilor. pentru 
dezarmare și colaborare internaționa
lă. Sîntem convinși ca vibrantul Apel 
pentru dezarmare și pace al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste 
din țara noastră răspunde interese
lor întregii omeniri și sintem hotăriți 
ca, împreună cu întregul popor, ală
turi de celelalte popoare iubitoare de 
pace, să contribuim la salvgardarea 
păcii, la înlăturarea primejdiilor care 
amenință viața și munca pașnică.

idei sint inspirate din răspunderea 
pentru opera pe care o înfăptuim, ca 
și pentru destinele si viitorul omeni
rii și în care vedem cu toții o nouă 
și remarcabilă contribuție a partidu
lui, a dumneavoastră, mult stirhate 
tovarășe secretar general, la apărarea 
cauzei păoii. la lichidarea factorilor 
de încordare și conflict intre state și 
instaurarea unor relații internaționale 
bazate pe înțelegere, securitate și 
colaborare. Dintr-o adiheă convin
gere și conștiință politică, ne anga
jăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să acționăm și în conti
nuare cu hotărire pentru a răspun
de chemării dumneavoastră, pen
tru dezarmare și pace, pentru a 
face puternic auzit în lume glasul 
de pace și colaborare al României 
socialiste.

În telegrama lor. locuitorii CO
MUNEI RUCAR, județul Argeș, 
își exprimă deplina aprobare față de 
Apelul pentru pace și dezarmare al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. în care este exprimată 
voința sacră a întregului nostru po
por. Noi, toți locuitorii comunei 
■Rucăr, mobilizați de magistralul 
dumneavoastră îndemn, sintem de
plin conștienți de rolul ce ne revine 
în aceste momente atît de îngrijoră
toare pentru pacea lumii și nu vom 
precupeți nimic pentru a răspunde 
cu cinste strălucitelor chemări ale

• „Vă adresăm gîndurile noastre de fierbinte 
recunoștință, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija ce o pur tați 
destinelor poporului, pentru neobosita dumnea
voastră activitate in slujba făuririi unei lumi 
a păcii și dreptății".

• „Sprijinim unanim propunerile înțelepte ale 
partidului și statului nostru in vederea asigurării 
securității europene, împotriva intensificării cursei 
înarmărilor".

• „Ne angajăm să facem tot ce depinde de noi 
pentru înflorirea continuă a patriei, să ne aducem 
întreaga contribuție la înfăptuirea năzuințelor de 
pace și progres ale întregii umanități".

pentru dezarmare și pace al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste, 
aprobăm din toată inima inițiativele 
partidului nostru, pentru instaurarea 
unui climat de înțelegere si ne ală
turăm glasul nostru celor ce spun 
NU hotărît cursei înarmărilor. Ne 
angajăm ca. prin întreaga noastră 
activitate, să contribuim la aplicarea 
politicii interne si externe a parti
dului si a statului nostru, pentru a 
spori aportul țării noastre la instau
rarea unui climat de pace, colaborare 
și înțelegere între toate popoarele.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
I.A.S. PUFEȘTI, județul Vrancea, vă 
roagă, mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți expre
sia sentimentelor lor de înaltă apre
ciere pentru noua dumneavoastră 
■inițiativă de înalt umanism, pătrunsă 
de grija și răspunderea pentru viața 
și liniștea popoarelor, pentru apă
rarea cuceririlor civilizației umane, 
precum și de adeziune totală față de 
politica de pace pe care o promovați 
în fruntea partidului nostru. Sîntem 
fermi convinși că pericolele Pe care 
le prezintă acumularea nemaiintîlni- 
tă dc arme pot fi înlăturate prin ac
țiunile unite ale tuturor forțelor pro
gresiste. al tuturor popoarelor. * Vă 
asigurăm că vom milita neabătut, 
cu toate forțele noastre, pentru’ 
triumful politicii partidului nostru, 
pentru dezarmare și pace.

Participantil la adunarea oameni - 
lor muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
ELECTROCENTRALE ROVINARI — 
se spune în telegrama adresată de 
această întreprindere — îsi exprimă 
totala adeziune fată de Apelul pen
tru dezarmare si pace al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste. Vă 
încredințăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. ur- 
mînd neabătut pilda dumneavoastră 
însufletitoare de înflăcărat patriot, 
de eminentă personalitate politică ce 
s-a identificat pentru totdeauna cu 
idealurile si năzuințele supreme ale 
propriului său popor, ale întregii u- 
manităti progresiste, vam da expre
sie prin cuvintul si faptele noastre 
voinței ferme de a participa CU toate 
forțele la lupta pentru oprirea cursei 
înarmărilor si pericolului de război, 
pentru dreptul de a trăi în libertate 
și demnitate.

Alături de întregul popor, noi, pe
troliștii de la SCHELA DE FORAJ 
COMĂNEȘTI. ne exprimăm totala 
adeziune si aprobare fată de noua 
inițiativă de pace, inițiativă pătrunsă 
de înaltă grijă pentru viața si liniș
tea popoarelor, pentru destinele pla
netei noastre ale civilizației umane.

Totodată, vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom strădui 
fără preget să realizăm mărețele 
sarcini ale programului partidului, a 
prevederilor de dezvoltare a patriei 
pe calei socialismului, cu încrederea 
nestrămutată că în acest fel vom con
tribui cel mai bine la apărarea suve
ranității și independenței României, 
a cauzei păcii in lume.

Oamenii muncii din ÎNTREPRIN
DEREA MECANICA PLOPENI, ju
dețul Prahova, au luat cunoștință cu 
vie satisfacție de Apelul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
care se înscrie ca o nouă și pregnantă 
ilustrare a voinței neclintite de pace 
a poporului român. Ca muncitori, care 
ne-am pus întreaga noastră capaci
tate in slujba propășirii patriei, nu 
ne este indiferent ce se petrece astăzi 
în lume, ce pericole grave amenință 
viața și viitorul copiilor noștri. De 
aceea, spunem un NU hotărît răz
boiului, armamentului nuclear, con
tinuării cursei aberante a înarmărilor, 
cerem să se impună o politică de 
pace și dezarmare, care să asigure 
condițiile necesare progresului tu
turor națiunilor. Ne angajăm ca prin 
munca noastră să facem să triumfe 
ideile de pace și colaborare, ce stau 
la baza politicii Internationale a 
partidului și statului nostru.

Oamenii muncii din COMUNA IN
DEPENDENȚA, județul ’Galați, iși 
exprimă deplina aprobare si totala 
adeziune fată de Apelul pentru pace 
și dezarmare al Frontului Democra
ției si Unității Socialiste, în care este 
exprimată voința sacră a întregului 
nostru popor, pentru menținerea si 
apărarea celui mai scump ideal al 
omenirii, pacea. Vă asigurăm, mult 
iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că nu vom precupeți nimic 
în activitatea noastră pentru a răs
punde cu cinste strălucitei dumnea
voastră chemări si că. alături de toți 
locuitorii patriei noastre dragi. Prin 
munca, lupta și cuvintul nostru vom 
milita neobosit pentru fericirea noas
tră și a copiilor noștri, pentru pacea 
noastră și a lumii întregi, spunînd un 
NU hotărît războiului și înarmări
lor, îndeosebi înarmărilor nucleare, 
amplasării de noi rachete și a bombei 
cu neutroni în Europa, pentru ca su
mele mari cheltuite pentru înarmare 
să fie folosite în folosul vieții și al 
progresului.

Minerii, toți oamenii muncii de la 
EXPLOATAREA MINIERA HERJA- 
BAIA MARE au primit cu interes 
deosebit Apelul pentru dezarmare și 
pane al Frontului Democrației șt Uni
tății Socialiste, document ale cărui

Apelului, ca, alături de toți locuitorii 
patriei noastre dragi, să milităm 
neobosit prin muncă și luptă, pentru 
fericirea noastră și a copiilor noștri, 
pentru pacea noastră și a lumii în
tregi, spunind un NU hotărit războ
iului și înarmărilor.

împreună cu întreaga tară, oame
nii muncii din MINISTERUL IN
DUSTRIEI DE MĂȘINI-UNELTE, 
ELECTROTEHNICA ȘI ELECTRO
NICĂ își exprimă deplina ade
ziune și dau o înaltă apreciere noii 
și strălucitei dumneavoastră inițiative 
de pace, expresie elocventă a per
manentei griji și răspunderi ce o 
manifestați neabătut pentru viata și 
liniștea poporului român, a tuturor 
popoarelor. pentru făurirea unei 
■lumi a prieteniei și colaborării paș
nice. Apelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, elaborat din ini
țiativa și sub îndrumarea dumnea
voastră. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, reflectă vo
ința fermă a poporului nostru de 
a-și intensifica acțiunile de luptă 
pentru pace, de a se pronunța eu 
hotărire împotriva continuării cursei 
înarmărilor, împotriva amplasării dc 
noi rachete în Europa, a fabricării și 
stocării bombei cu neutroni. Inițiati
vele de pace, de instaurare a unui 
climat de încredere și respect reciproc 
între popoare, exprimate prin glasul 
și autoritatea dumneavoastră inter
națională, ne umplu inimile de în
credere și speranță că rațiunea va 
învinge, că factorii de răspundere 
vor fi receptivi la glasul păcii, al 
vieții.

Colectivul de oameni ai muncii 
din I.A.S. VALEA LUI MIHAI, ju
dețul Bihor, întruniți în mitingul 
organizat de către F.D.U.S. în spri
jinul păcii, iși exprimă totala adezi
une la Apelul pentru dezarmare și 
pace lansat din inițiativa dumnea
voastră. mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, și îsi ex
primă cu toată fermitatea dorința 
fierbinte de pace. Dorim să se facă 
auzit și glasul nostru, al celor care 
muncim în agricultura de stat a ju
dețului Bihor, și să se știe că sîntem 
cu toții hotărîti să apărăm pacea și 
cuceririle revoluționare ale clasei 
noastre muncitoare.

Colectivul de oameni ai muncii din 
INSTITUTUL DE PROIECTĂRI DE 
SECȚII ȘI UZINE METALURGICE 
— IPROMET — îsi exprimă adeziu
nea si mîndria patriotică fată de 
noua si strălucita dumneavoastră ini
țiativă de pace. Intr-o unitate depli
nă de Vederi, toti oamenii muncii 
din IPROMET și-au unit glasul cu

întregul popor împotriva cursei înar
mărilor, împotriva amplasării de noi 
arme nucleare pe continentul euro
pean. pentru realizarea de măsuri 
concrete in domeniul dezarmării, 
pentru soluționarea prin mijloace 
pașnice a problemelor litigioase din 
lume. In aceste momente de excep
țională însemnătate pentru viitorul 
lumii, inginerii, tehnicienii si Între
gul personal muncitor din institutul 
nostru se angajează să acționeze cu 
toată energia pentru folosirea cuce
ririlor științei și tehnicii exclusiv 
în slujba progresului economic si so
cial al omenirii.

în telegrama MINISTERULUI IN
DUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE 
MAȘINI se spune : Cu emoție și le
gitimă mindrie patriotică, construc
torii de mașini își exprimă totala 
adeziune față de noua și strălucita 
inițiativă de pace a președintelui 
României, concretizată în vibrantul 
Apel pentru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. Avem ferma convingere că 
forțele înaintate ale omenirii, po
poarele, vital interesate în înlătu
rarea pericolului războiului. în o- 
prirea cursei înarmărilor si in
staurarea uhei păci trainice pe 
planeta noastră, pot, astăzi, unite, -să 
determine desfășurarea evenimen
telor vieții internaționale în direcția 
eliberării omenirii de coșmarul unui 
nou război și instaurării Unui climat 
de înțelegere, securitate, colaborare Si 
pace. Mobilizați de strălucitul dv. 
exemplu de inalt devotament pentru 
binele- și prosperitatea poporului 
român, pentru cauza păcii si socia
lismului, vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că noi, constructorii de mașini, vom 
transforma în fapte de muncă ho- 
tărîrea de a asigura apărarea păcii.

In telegrama adresată de cadrele 
didactice, studenții, cercetătorii, oa
menii muncii din UNIVERSITATEA 
„BABEȘ-BOLYAI" din CIuj-Napoca 
se arată : Noi toti, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, ne 
exprimăm deplina adeziune la noua 
ți impresionanta dumneavoastră ini
țiativă de pace, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Apelul pentru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste constituie o afirmare elocven
tă a voinței nestrămutate a întregii 
noastre națiuni de a-și făuri în pace 
ți libertate propria istorie, de a lupta 
împreună cu toate popoarele lumii 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă.

Adine pătrunși de spiritul construc
tiv. însuflețiți de umanismul ce vă 
Călăuzește în multiplele inițiative de 
pace, de strădaniile neobosite pentru 
afirmarea dreptului fundamental al 
omului, dreptul la viață, vă încre
dințăm de voința noastră fermă de' 
a înfăptui fără preget politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, pentru că. strins -uniți 
în jurul întîiului bărbat al patriei, 
Să ne’făurim în mod pașnic proiec
tele de viitor, să dăm împlinire 
hotăririlor Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm și deplină angajare, oamenii 
muncii din UZINĂ MECANICĂ 
de material RULANT „BUCU- 
REȘTI-TRIAJ" au luat cunoștință 
cu profundă satisfacție de strălucita 
dumneavoastră inițiativă. Entuzias
tele declarații de adeziune ia ideile 
formulate in Apelul Frontului De
mocrației si Unității Socialiste, ca Si 
faptul că gândirea dumneavoastră 
Vizionară reușește să intuiască 
năzuințele întregii noastre națiuni 
socialiste, ale tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră, fără deosebire 
de naționalitate, sint pentru oamenii 
muncii din uzina noastră noi imbol
duri în lupta pentru înfăptuirea 
politicii interne si externe a Româ
niei socialiste. Fie ca lumina gîndirii 
dumneavoastră Umaniste, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
să triumfe in fața întunecatului spec
tru al războiului, iar la înțelepciunea 
dumneavoastră să se adauge înțe
lepciunea si voința de pace a tuturor 
conducătorilor statelor lumii contem
porane, astfel ca prin eforturi 
unite să putem face să triumfe via
ța. progresul și civilizația pe întreg 
oăm intui.

Locuitorii COMUNEI ROȘIA — 
români și germani — au primit cu 
deosebită satisfacție Apelul pentru 
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. La 
fel ca și în alte ocazii cruciale pentru 
soarta omenirii, dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, prin 'grija deosebită față 
de copiii noștri și față de viitoarele 
generații de a trăi și munci în pace, 
dați exemplu de maturitate politică, 
de încredere în soarta civilizației 
noastre.

Locuitorii comunei Roșia, în frunte 
cu comuniștii, sint ferm hotărîti să 
sprijine noua dumneavoastră iniția
tivă de pace și prin rezultatele mun
cii lor să contribuie la întărirea eco
nomică a țării, la realizarea mărețelor 
sarcini și idealuri trasate de către 
Congresul al XII-lea al partidului.

Locuitorii COMUNEI PĂUȘEȘTl- 
VILCEA au primit cu însuflețite și 
profundă mindrie patriotică noua 
inițiativă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, concretizată în vibrantul 
Apel pentru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, care constituie o strălucită 
expresie a voinței unanime a ponoru
lui român de a trăi in pace si deplină 
înțelegere cu toate popoarele lumii, 
de a-și făuri în libertate si demni
tate propriul său Viitor luminos.

De la cei mai tineri locuitori ai 
acestei așezări și oină la cei mai 
vîrstnici. ne alăturăm întregului po
por pătrunși de profundă admirație 
fată de luminosul dumneavoastră 
exemplu și dăm o înaltă apreciere 
luptei nobile pe care o desfășurați 
pentru asigurarea dreptului sacru al 
tuturor popoarelor la viață, indepen
dență și pace. Ne ridicăm glasurile șl 
din adîncul inimilor noastre spunem 
NU hotărît rachetelor cu rază medie 
de acțiune, bombelor cu neutroni, uh 
NU hotărît războiului.
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DREPTATE ȘI PACE
...Dreptate, pace-n lume vor fi atuncea cînd 
Hoția și minciuna vor dispărea pe rînd, 
Iar banii dați pe arme, cruzime și omor 
Vor ușura viața la fiece popor ;
Să fie școli, spitale, lucrări de caritate. 
De-acestea omenirea ar vrea să aibă parte. 
Să nu mai fie-n lume atîți analfabeți, 
Să nu se stingă-n foame mulțimile de vieți. 
Gindiți-vă mai bine și faceți ca atomul 
Să fie robul păcii și să servească omul ; 
Pustiuri, ca Sahara, să le însuflețească, 
Pe ele mîndre holde să crească, să rodească. 
Goniți spre poli înghețuri, cu forța din atom 
Și dați păminturi bune de viață pentru om 1 J
~ Petru FUNUfOAIA

țăran,
♦ comuna Dorna, satul Rusca,

t*  ,’ județul Suceava

* 5 NE-NT1RZIAT
Va trebui, ne-ntîrziat, prieteni, să stopăm 
Această cursă a morți, întinsă veacului bâtrin, 
Uniți intr-un torent de forțe, să luptăm 
Pînă vor da in floare și țevile de tun.

loan POTÂNG, 
muncitor, 

întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb 

din Suceava

Cuvintul siderurgiștilor tulceni;

1

„Metalul să fie folosit pentru unelte,
nu

Pe platforma celei 
mai mari unități eco
nomice din județul 
Tulcea — Combinatul 
metalurgic — între 
două schimburi, paste 
100 de muncitori, maiș
tri, ingineri și tehni
cieni s-au întilnit în 
hala de producție. în 
fața cuptoarelor în 
■care se zămislesc fero
aliajele. Cuvintele ros
tite de numeroși oțe- 
lari, maiștri, ingineri, 
atmosfera însuflețită 
ce a domnit în tot 
cursul adunării au fost 
revelatoare pentru vi
brantul ecou care îl 
are în rindul metalur- 
eiștilor tulceni noua 
inițiativă de Dace a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Apelul 
Frontului Democrației 
Si Unității Socialiste.

„Inițiat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu. A- 
pelul F.D.U.S.. care a 
găsit un atît de pu
ternic ecou în inimile 
noastre, ale întregului 
popor român — a spus 
in cuvîntul său oțelă- 
rol Corbel Ghermati — 
este o nouă dovadă a 
clarviziunii conducă
torului iubit al parti
dului și statului nos
tru. a neslăbitei sale 
griji și preocupări pen
tru destinele națiunii 
noastre și ale tu
turor Popoarelor lumii. 
Sîntem conștienți că 
înfăptuirea mărețelor 
noastre planuri pri
vind dezvoltarea tării, 
bunăstarea poporului.

pentru arme"
construirea celei mai 
drepte și umane orin- 
duiri, comunismul, sint 
nemijlocit legate de 
statornicirea unei păci 
trainice in lume. Des
tule fapte arată că pa
cea lumii este amenin
țată de existenta ar
melor nucleare, de 
proiectele de produce
re a Unor armamente 
din ce în ce mai ucigă
toare și distrugătoare. 
Iată de ce noi răspun
dem cu hotărire în
demnurilor din Apel, 
ridicindu-nc cu ener
gie glasul nostru pen
tru a cere, împreună 
cu toate forțele iubi
toare de pace din în
treaga lume, să se 
pună capăt cursei în
armărilor, să se re
nunțe la fabricarea 
bombei cu neutroni, 
să se interzică armele 
nucleare, să se treacă 
la dezarmare".

La rindul lui, tehni
cianul Mihai Danieles- 
cu a afirmat : „Am 
trăit fiecare moment 
al edificării tinerei in
dustrii tulcene — rodul 
ințeleptei politici a 
partidului nostru de 
dezvoltare a tuturor 
regiunilor patriei. Noi. 
metalurgiștii, am fost 
cei dinții care am pus 
umărul la industriali
zarea acestui colt de 
țară românească. Pen
tru ceea 'Ce am înfăp
tuit si pentru ce ne 
propunem să înfăp
tuim de aici înainte, 
avem nevoie de pace.

Știm că aceeași este si 
năzuința clasei munci
toare, a oamenilor 
muncii din toate țările. 
Din păcate. în zilele 
noastre. pe diferite 
meridiane, cantități u- 
riașe din metalul bro- 
dus de siderurgiști mai 
servesc pentru fabri
carea de arme ale 
mortii și distrugerii. 
Este timpul să se pună 
capăt acestei absurde 
risipe, astfel Ca pre
tutindeni metalul să 
servească humaî și nu
mai pentru mașini și 
unelte care să facă 
viața oamenilor mai 
Ușoară, mâi bună. La 
aceasta ar contribui 
înfăptuirea dezarmă
rii, De aceea sus
ținem ferm propuneri
le României îndrepta
te în acest scop".

„Este adevărat — 
spus și t muncitoarea 
Maria Pascala — toate 
popoarele '»înt intere
sate ca banii folosit! 
acum pentru înarmări 
să slujească creșterii 
bunăstării oamenilor. 
Dar pentru aceasta 
este nevoie de lupta 
tuturor celor ce do
resc pacea. Aceștia 
formează maloritatea 
omenirii. Asa cum se 
arată în Anei, dacă 
vom acționa uniți, vom 
putea obține dezarma
rea. vom trăi și munci 
într-o lume a păcii și 
prieteniei între po
poare". (Neculai Ami- 
hnlesei. corespondentul 
„Scînteîi").

Cuvîntul constructorilor de pe valea Frumoasei;

„Forța popoarelor poate fi mai puternică 
decît orice bombe"

Pe valea Sebeșului, 
între munții încărun
țiți de prima zăpadă a 
iernii, pe meleaguri 
cărora li se mai spune 
și valea Frumoasei, 
constructorii hidrocen
tralelor de pe rîul Se
beș și-au exprimat, 
cu aceeași vigoare cu 
care știu să învingă 
muntele și domoli ape
le, hotărirea de a mi
lita dîrz pentru dezar
mare și pace. Noua 
inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu are aici, în
tre munți, o rezonanță 
puternică în rindurile 
inimoșilor constructori 
de pe acest șantier.

„Noi construim pen
tru pace, pentru înflo
rirea continuă a pa
triei socialiste, pentru 
bunăstarea poporului 
ți o lume a prieteniei 
intre popoare — a 
spus, deschizînd adu
narea populară orga
nizată aici. Victor 
Drașovean, secretarul 
comitetului de partid 
al Grupului de șantie
re valea Sebeșului. E- 
nergia nucleară, folo
sită în scopuri pașni
ce, poate servi la mari 
opere constructive. De 
ce atunci să fie desti
nată doar mortii si

unor distrugeri fără 
seamăn? Apelul ne în
deamnă să ne ridicăm 
cu hotărire împo
trivă înarmărilor nu
clearei Ne pronunțăm 
pentru dezarmare 1 în 
acest fel, energia nu
cleară, toate descope
ririle minții omenești 
Vor fi folosite numai 
spre binele oamenilor".

La rindul său, loan 
Dordea a spus : „Ini
ma noastră bate in 
ritmul păcii. Așa cum 
ne place liniștea pădu
rii, punem preț șl pe 
tihna care dă aripi 
gindului creator. Iată 
de ce îmi exprim ade
ziunea la inițiativa de 
pace și dezarmare 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. rftenită să 
mobilizeze poporul 
nostru și toate po
poarele la luotă unită 
împotriva politicii de 
înarmări. Așa cum Sîn
tem constructori de hi
drocentrală. să fim și 
Constructori ai păcii. 
La această construcție 
a păcii avem un arhi
tect strălucit : tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
ale cărui gîndire. ini
țiativă si propuneri 
croiesc necontenit dru
murile sore pace".

în cadrul adunării a

ținut să-și exprime o- 
pinia si tinăra munci
toare Irina Ghibescu : 
„Sintem pe acest mare 
șantier oameni ai mun
cii români, maghiari și 
de alte naționalități, 
de pe diverse melea
guri ale țării. Ne-am 
unit eforturile pentru 
a da patriei lumină și 
forță. Să ne unim a- 
Cum glasul cu ăl în
tregului popor, cu al 
celorlalte națiuni, pen
tru a spune intr-un 
glas : NU — rachete
lor nucleare în Euro
pa ! NU —- bombei 
cu neutroni ! DA — 
dezarmării, prieteniei 
și colaborării intre po
poare 1 Sint convinsă 
că forța popoarelor 
este mai mare decît 
forța bombelor. Ea 
poate si trebuie să în
vingă

Cuvintele simple, tz- 
vorite din inimă, ale' 
tuturor vorbitorilor la 
această adunare au a- 
rătat că toți construc
torii de Pe valea Se
beșului, alături de ce
lelalte detașamente 
muncitorești ale Albei, 
de toți oamenii din 
tara noastră, se vor 
vrednici făuritori de 
pace. (Ștefan Dinică. 
corespondentul „Scân
teii"!.

■
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Urgențe în agricultură
TERMINAREA GRABNICĂ 

A TUTUROR LUCRĂRILOR AGRICOLE

Alteței Sale
Șeicul ZAYED IBN SULTAN AL-NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Emiratelor 

Arabe Unite, am deosebita plăcere de a vă transmite sincere felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succese în activitatea 
dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre țările noastre vor 
continua să se dezvolte în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii 
în lume.

timiș: Eforturi susținute pentru 
transportarea din cîmp a ultimelor 

cantități de porumb
Măsurile luate de comandamentul 

județean pentru coordonarea activi
tății din agricultură privind înche
ierea cit mai grabnică a recoltării 
porumbului — cultură care ocupă o 
suprafață de 106 687 ha — si punerea 
la adăpost a întregii producții s-au 
soldat cu bune rezultate. „Vineri 
s-a recoltat porumbul de pe ultimele 
suprafețe, ne-a spus ing. Viorel Cio- 
vică. directorul general al direcției 
agricole județene. Bineînțeles, noi nu 
socotim această lucrare terminată 
pină cînd nu punem la adăpost tot 
porumbul cules. In acest scop, conco
mitent cu sporirea capacității de 
transport asigurată de I.T.A.. am 
mobilizat si mijloacele proprii ale 
unităților, atit cele mecanice, cit și 
atelajele, precum si o bună parte din 
parcul de remorci al S.M.A. Ca ur
mare, ritmul la transport a crescut 
de la o zi la alta, astfel că Ia ora 
actuală în cîmp nu se mai află decît 
7 700 tone de porumb, care vor fi 
transportate la bazele de recepție și 
la F.N.C. th cel mult 2—3 zile. La 
această lucrare am primit un deose
bit sprijin din partea a mii de oa
meni ai muncii din industrie si alte 
sectoare de activitate, a elevilor, stu
denților si militarilor".

într-adevăr. datorită preocupării 
stăruitoare a o-ganelor județene si 
locale de partid si de stat pentru ca 
recolta să fie cit mai grabnic pusă 
la adăpost, evltîndu-se astfel orice 
pierderi, consiliile agroindustriale si 
conducerile unităților agricole au or- 
panizat mai bine această activitate și 
drent urmare porumbul cules a fost 
transportat la magazii aproape în

ialomița: La arat, organizarea bună 
învinge... timpul rău

Ninsoarea si viscolul de la începu
tul acestei săptămîni au îngreunat 
munca in unitățile agricole din ju
dețul Ialomița, constituind, totodată, 
un avertisment pentru toti că orice 
clină pierdută înseamnă recoltă risi
pită. Joi și vineri s-a lucrat cu spor 
la recoltarea si transportul porumbu
lui și sfeclei de zahăr, la executarea 
arăturilor.

Pentru încheierea grabnică a ară
turilor — care mai sint de efectuat 
pe 89 500 hectare — s-au luat mă
suri menite să impulsioneze ritmul 
acestei lucrări. La ora actuală sînt

JUDEȚUL ARGEȘ * *

• Galeria Orizont : Tittaa Couișa, ta
piserie, (atelier 35) : Virgil Ficiu. 
pictură.
• Galeriile „Căminul artei" (parter) : 
Ion Scârlătescu, pictură; (etaj) : iue 
Boca, pictură.
• Galeria Simeza : lorgos Iliopolos, 
sculptură-desen.
• Galeria „Hanul cu tei" (sala Cena
clu) : Sabina Mihai, pictură.
• Galeria Galateea : ion Olaru. sce
nografie.
• Galeria Eforie : Marcel Bejgu. pic
tură.
• Galeria de artă a municipiului 
București ; Costin Neamțu, pictură.

Mecanizatorii din județul Argeș 
au raportat încheierea arăturilor de 
toamnă pe întreaga suprafață de 
46 331 hectare destinate culturilor 
de primăvară. Acum, forța mecani
că este repartizată la executarea a- 
răturilor pe ultimele suprafețe din 
livezi și vii. 38 de formații a eite 
15 tractoare cu utilajele aferente

tv
PROGRAMUL 1

8.0© Teleșcoală
8, ,5 Tot înainte I
9,15 Film serial pentru copil : „Puș

tiul". Episodul 2
9,40 Omul șl sănătatea

10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
17.25 Secvențe belgiene
17.40 Luptăm pentru pacea lumii
18.40 Micul ecran pentru cel mici 
19,00 Telejurnal
19.25 Cintarea României. De pe > marea 

scenă a țării pe micul ecran. Emi
siune realizată în colaborare cu 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. Județul Gorj

20.30 Film artistic : „Rug șl flacără". 
Premieră TV. Producție a Casei 
de filme Cinci

22.25 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2

13,00 Luptăm pentru pacea lumii. Cln- 
tece șl versuri

13,20 Concert de prînz
14,05 Lucrul mînurilor mele. Scenariul 

Paul Petrescu
14.30 Laureat! al Festivalului national 

„Cintarea României"
14,50 Teatru TV : Pacea, de Arlstofan
15.35 Desene animate
16,00 Serată muzicală TV. Pacea lumii, 

umanismul — ideal al marilor 
compozitori (H)

19,00 Telejurnal
19.25 Telerama
19,55 Jurnalul științelor și al călătorii-

vremea
Timpul probabil pentru 16, 17 și 1» 

noiembrie. In țară : Vremea se va răci 
îndeosebi în regiunile din nordul și es
tul țării. Cerul va fi temporar acoperit 
și vor cădea precipitații, mal ales sub 
formă de lapovlță și ninsoare, mai 
frecvente în Moldova. Dobrogea și Bă
răgan. La munte va ninge viscolit. Vta- 
tul va prezenta Intensificări locale, cu 

aceeași zi. în cooperativele agricole 
din consiliile agroindustriale Orți- 
șoara, Timișoara, Gătaia, Jamu Mare, 
ca si în majoritatea întreprinderilor 
agricole de stat întreaga producție de 
porumb a fost pusă la adăpost. Sint 
însă unități care mai au de transpor
tat din cîmp porumb : I.A.S. Periam 
— 1 100 tone. I.A.S. Jimbolia — 750 
tone, I.A.S. Mașloc — 600 tone, 
C.A.P. Peciu Nou — 400 tone. C.A.P. 
Dudeștii Vechi — 380 tone. C.A.P. 
Bobda — 300 tone ș.a. Cauza constă, 
în principal, în insuficienta preocu
pare de care au dat dovadă con
siliile de conducere față de or
ganizarea acestei activități. Este 
adevărat, au survenit și unele de
fecțiuni în asigurarea mijloacelor 
de transport de către I.T.A., care 
n-a satisfăcut prompt întotdeauna 
solicitările unităților. Bunăoară, in 
ziua de 12 noiembrie, cooperati
vele agricole din Ceacova. Iecea 
Mare, Beregsâu Mare, ^iebling, Șag, 
Topolovătu Mare n-au primit nici un 
autocamion de la I.T.A.. iar cele din 
Biled. Dudeștii Vechi — doar o trei
me din mijloacele solicitate. Sigur. 
Ia intervenția comandamentului ju
dețean neajunsurile semnalate au 
fost remediate operativ, dar cei ce se 
ocupă cu transportul produselor din 
cîmp trebuie să acționeze de aci îna
inte cu toată răspunderea pentru ca 
în cîteva zile tot porumbul aflat sub 
cerul liber, ca și sfecla de zahăr, le
gumele etc. să aiungă în magazii sau 
la fabricile de prelucrare.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii*

în brazdă doar 900 tractoare, din care 
650 lucrează în două schimburi, iar 
250 — în schimburi prelungite. în 
două-trei zile, numărul lor se va 
dubla prin eliberarea celor aflate la 
transportul producției principale — 
porumb, sfeclă de zahăr, furaje. Im
portant este faptul că la eliberarea 
suprafețelor de coceni lucrează 8 500 
cooperatori si un număr important 
de utilaje, care au creat front larg 
de lucru mecanizatorilor. Vineri sea
ra mai erau ocupate cu coceni 39 580 
hectare.

în consiliul agroindustrial Grivița, 

Au încheiat arăturile de toamnă
transportă gunoiul de grajd pe 
cîmp. iar alte 20 de formații sînt la 
însilozarea cocenilor de porumb și 
a celorlalte resturi vegetale. (Gh. 
Cîrstea).

JUDEȚUL VÎLCEA
Mecanizatorii care lucrează în 

unitățile agricole de stat și coope
ratiste din județul Vilcea au înche

lor. Tainele pămîntului. Producție 
a studioului de film TV

20,40 Clubul tineretului
21,20 Anunțuri și muzică
21,30 Românie, plai de dor. Emisiune 

muzical-coregrafică
22,25 Telejurnal • Sport

LUNI 16 NOIEMBRIE

PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune in limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Cincinal ’81—'35. Resurse, priorități, 

direcții de acțiune
19.50 Pentru curtea și grădina dv.
20.00 Roman foileton : „Vîntul speran

ței". Episodul 12
20.50 Luptăm pentru pacea lumii — cîn- 

tece și versuri
21,00 Pentru dezarmare și pace — o

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

21.20 Orizont tehnlco-științific
21,55 Satu-n care rti-am născut — me

lodii populare
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 3

16.00 Cenacluri ale tineretului
16.30 Moment folcloric
16.45 Dosarele istoriei. Bogațl pe seama 

săracilor (I) (reluare)
17.15 Luptăm pentru pacea lumi! — cln- 

tece și versuri
17.30 Film artistic : „Brigada polivalen

tă în acțiune" (reluare)
19.00 Telejurnal
19,25 Selecțluni din emisiunea „La «flr- 

șit de săptămînă"
20.45 Profil oomponlstic : Dumitru Bu- 

ghicl
21.35 Ora tineretului (reluare)
22.15 Telejurnal 

viteze de 40—50 km la oră !n sudul și 
estul țării, viscolind zăpada. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 6 și plus 4 grade. Izolat mai cobo- 
rîte, iar maximele între minus 4 și plus 
6 grade. In București : Vremea se va 
răci. Cerul va fi temporar acoperit. Vor 
cădea precipitații, mai ales sub formă 
de lapovlță și ninsoare. Vintul va pre
zenta intensificări de scurtă durată cu 
viteze de 40—50 km pe oră, viscolind 
zăpada. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 3 șl plus 2 grade. 
Iar cele maxime între zero șl 4 grade. 
(Ileana Mihăilă, meteorolog de serviciu). 

din cele 95 tractoare aflate la arat, 
74 lucrau in două schimburi, in 24 de 
ore efectuînd ogoare pe 500—520 hec
tare. Din cele 4 900 hectare rămase 
de arat, 4 240 sint eliberate. Președin
tele consiliului, tovarășul Nicolae 
Miu. aflat la formația de 16 tractoare 
de Ia C.A.P. Traian, ne-a relatat : 
„Cooperatorii și mecanizatorii s-au 
convins că ogoarele făcute toamna 
aduc un important plus de recoltă în 
anul care vine. Pe suprafețele arate 
toamna, recolta de pormub la hectar 
a fost cu 1 500—2 000 kg mai mare 
fată de cele arate în primăvară". 
Cooperativele agricole din Grivița, 
Smirna, Traianu, Miloșești, Iazu și 
Scînteia au stabilit de acum viitoa
rele suprafețe ce vor fi însămîntate 
cu porumb. Sînt tarlale mari, de cîte 
50—100 hectare, pe care vor lucra 
formații de 70—80 cooperatori. în 
acest fel se va organiza mai bine 
aplicarea acordului global. în aceste 
formații au fost incluși si mecaniza
torii. Cei care ară acum vor semăna 
și prăși în primăvară. în vederea 
eliberării suprafeței ocupate cu co
ceni — 660 hectare — se dă o adevă
rată bătălie și în 3—4 zile lucrarea 
<se va încheia. Marți, și miercuri, cind 
stratul de zăpadă a fost destul de 
mare, tractoarele cu remorci și ate
lajele au transportat gunoiul de 
grajd din zootehnie în cîmp. La 
C.A.P. Scînteia. de exemplu, s-au 
cărat în cîteva zile 4 000 tone de gu
noi adunat timp de mai multi ani și 
care a ocupat aproape 6 hectare.

O bună organizare a schimbului II 
la arături am constatat și în coopera
tivele agricole și întreprinderile agri
cole de stat din consiliile Tăndărei și 
Movila, unde tractoarele lucrează 
grupat, fiecare formație avînd asigu
rate asistenta tehnică, carburanții și 
schimbarea operativă a cuțitelor cu 
cele ascuțite. Calitatea ogoarelor este 
urmărită de inginerii șefi și șefii de 
fermă, care stau în cîmp prin rotație, 
ziua și noaptea.

Considerăm că pentru mecanizato
rii aflati la arat și eliberat, conduce
rile unităților agricole vor face mai 
mult in privința grijii pentru asigu
rarea hranei calde, a unui ceai fier
binte pe timpul nouții. Condițiile de 
lucru acum sint grele, dar printr-un 
efort comun si o înțelegere declină 
a situației ele pot fi depășite. Esen
țial este să se urmărească nu numă
rul tractoarelor repartizate la arat, ci 
folosirea lor la maximum, cu randa
ment sporit, iar schimbul II să de
vină o realitate în toate unitățile, dar 
nu cu 5—6 tractoare, cum se intimplă 
de obicei, ci cu cel puțin 60 la sută 
dintre ele. Pentru aceasta este nevoie 
ca toți cei ce știu să conducă trac
torul să lucreze în brazdă, lăsind de 
o parte funcțiile și diplomele.

Mlha! VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii”

iat ieri (14 noiembrie) arăturile a- 
dînci de toamnă pe toate cele 24 440 
hectare. Lucrările au fost executate 
în condiții de calitate superioară, 
sub directa .indrumare a specialiști
lor. în prezent, forțele sint concen
trate la fertilizarea cu îngrășăminte 
naturale a terenurilor, la întreține
rea livezilor, executarea noilor 
plantații de pomi, la modernizarea 
adăposturilor pentru animale. (Ion 
8tanciu).

Știri sportive
• Astăzi au loc meciurile celei de-a 

13-a etape a campionatului diviziei A 
la fotbal. în centrul atenției se si
tuează meciul de la Craiova, unde 
campioana tării va primi vizita echi
pei Dinamo, actuala fruntașă a cla
samentului. Celelalte partide ale eta
pei : Chimia Rm. Vilcea — F. C. Olt ; 
Sportul studențesc — Corvinul Hune
doara (stadionul Sportul studențesc) ; 
C. S. Tirgoviște — Progresul Vul
can ; Politehnica Timișoara — F. C. 
Constanța ; S. C. Bacău — U. T. 
Arad ; A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M. 
Brașov ; Steaua — Jiul (stadionul 
Steaua) ; F. C. Argeș — Universitatea 
Cluj-Napoca.

Toate jocurile încep la ora 14. 
Posturile noastre de radio vor trans
mite, cu începere din jurul orei 13,30, 
pe programul 1, avancronici și as
pecte de la toate partidele.
• Din fața Combinatului poligrafic 

„Casa Scînteii" se va da astăzi star
tul in finala competiției „Crosul ti
pografilor", aflată la cea de-a 10-a 
ediție. Desfășurată sub semnul „Da- 
ciadei", această întrecere reunește 
peste 900 de participanți cîștigători 
ai fazelor pe Întreprinderi. Competi
ția va începe la ora 9.
• La Montreal se desfășoară în 

prezent meciurile competiției de box 
pentru „Cupa mondială". La catego
ria „cocoș", cubanezul Luis Delis l-a 
învins la puncte pe sovieticul Viktor 
Mironiscenko, iar la categoria semi- 
mijlocie Serik Konakbaev (U.R.S.S.) 
a ciștigat la puncte meciul cu Anto
nio Guerra (Venezuela).

• în vederea campionatelor mon
diale de gimnastică, care vor începe 
la 23 noiembrie la Moscova, federa
ția din R. D. Germană a alcătuit ur
mătoarea formație: Maxi Gnauk, 
Birgit Suess, Gnnet Lindner, Șteffi 
Kraeker, Franka Voigt, Kerstin 
Klotzek (rezervă Annette Lehmann). 
Echipa masculină are in frunte pc 
Roland Bruekner și Michael Nikolay.

Conferințele uniunilor județene 
și din municipiul București

ale cooperației
în întreaga tară au avut loc confe

rințele uniunilor județene și din mu
nicipiul București ale cooperației 
meșteșugărești, acțiune premergătoa
re celui de-al VI-lea Congres al a- 
cestei organizații economice.

în ultimele zile s-au desfășurat lu
crări ale conferințelor Uniunii coope
rativelor meșteșugărești metal-chi- 
mie-lemn-constructii București și ju
dețelor Alba. Arad. Bistrița-Năsăud, 
Botoșani Brașov. Călărași. Constan
ta, Dîmbovița, Giurgiu. Gorj, Har
ghita, Hunedoara. Mehedinți. Olt. Si
biu, Vrancea.

Dezbaterile au pus cu pregnanță în 
evidență sarcinile de o importantă 
deosebită ce revin cooperației meș
teșugărești în lumina documentelor 
Congresului al XII-lea al P.C.R., a 
orientărilor și indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceausescu pentru sa
tisfacerea cit mai deplină a cerințelor 
populației cu bunuri de consum și 
servicii la un niv</ calitativ cores
punzător exigențelor impuse de dez
voltarea impetuoasă a economiei na
ționale.

Analizele efectuate în cadrul con
ferințelor au reliefat rezultatele bune 
obținute de uniunile de cooperative 
meșteșugărești din unele județe, cum 
sint Alba. Arad, Constanța, Covasna, 
Neamț. Sibiu și altele, care și-au în
deplinit sarcinile de plan pe 10 luni, 
inregistrînd depășiri la producția 
marfă, prestările de servicii pentru 
populație, la livrările de mărfuri că
tre fondul pieței și la alți indicatori 
economici.

Participanțil Ia discuții au relevat 
succesele obținute de cooperația meș
teșugărească. subliniind totodată ne
cesitatea de a acționa cu hotărîre 
pentru dezvoltarea și diversificarea 
în ritm accentuat a industriei mici, a- 
daptarea mai operativă a producției 
la cerințele pieței interne și externe. 
Vorbitorii au subliniat necesitatea ex
tinderii și modernizării rețelei uni
tăților prestatoare de servicii pe baza 
cercetării și sondării permanente, 
sistematice a cererilor populației, 
analizării și traducerii in viată a 
propunerilor și sugestiilor făcute de 
cetățeni, pentru amplasarea rațională 
a acesteia pe localități si cartiere, 
astfel incit să sa asigure apropierea 
serviciilor de consumatori.

în cadrul conferințelor au fost a- 
doptate hotăriri care cuprind un am
plu program de măsuri pentru îm
bunătățirea activității organizațiilor 
coopetației meșteșugărești în dome
niul economic, al condițiilor de mun
că și de viată ale oamenilor muncii 
care lucrează în acest domeniu de ac
tivitate. pentru ridicarea nivelului 
calitativ al procesului instructiv-edu- 
cativ.

în cuvinte de fermă angajare pa
triotică. muncitorească, partlcipanții 
sl-au exprimat deplina aprobare față 
de noua și strălucita inițiativă de

Cronica
Simtiătă s-au încheiat la Bucu

rești convorbirile dintre tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, și Widjojo Nitisastro, mi
nistrul coordonator pentru probleme 
economice, financiare si industriale, 
care, in fruntea unei delegații gu
vernamentale indoneziene, a efectuat 
o vizită în tara noastră.

în timpul convorbirilor au fost 
evidențiate progresele obținute pe 
linia extinderii relațiilor economice 
româno-indoneziene. exprimindu-se 
in același timp convingerea că exis
tă posibilități pentru dezvoltarea in 
continuare a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări si a cooperării 
în domenii de interes reciproc.

Cu acest prilej, tovarășul Cornel 
Burtică si Widjojo Nitisastro au sem
nat un aide-memoire care prevede 
creșterea și diversificarea schimbu
rilor de mărfuri dintre România și 
Indonezia și a cooperării economice în 
realizarea unor obiective industriale 
in Indonezia.

La semnare au fost de față Ion 
Tulpan, prim-vicepreședtnte al Co
mitetului de Stat al Planificării. Ma
rin Trăistaru. adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Gheorghe 
Nestorescu, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini, 
alte persoane oficiale.

A fost prezent general-brigadier 
Soesidarto, ambasadorul Republicii 
Indonezia la București.★

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, a avut, simbătă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

meșteșugărești
pace a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
adeziunea totală la Apelul pentru 
dezarmare si pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

într-o atmosferă de mare însufle
țire, participanții la conferințe au 
adresat, la încheierea lucrărilor, te
legrame Comitetului Central al parti
dului. tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Telegramele relevă vibrant senti
mentele de nețărmurită dragoste, sti
mă si recunoștință pe care oamenii 
muncii din cooperația meșteșugăreas
că — români, maghiari, germani și 
dc alte naționalități — le nutresc, 
alături de întregul popor, față de 
secretarul general al partidului pen
tru activitatea neobosită ce o consa
cră progresului si prosperității pa
triei, bunăstării și fericirii celor ce 
muncesc, creșterii prestigiului si ro
lului României socialiste in lume.

Dind glas gindurilor și întregii a- 
deziuni fată de politica internă si ex
ternă a partidului, a sentimentelor 
fierbinți de dragoste si prețuire fată 
de puternica personalitate a secreta
rului general al partidului, partici
panții la conferințe se angajează să 
îndeplinească în mod exemplar sar
cinile pe.acest an. intîmpinînd Con
gresul al VI-lea al cooperației meș
teșugărești cu rezultate deosebite in 
muncă, adueîndu-și astfel contribuția 
la edificarea unei Rdmâniî moderne 
și prospere. Telegramele evidențiază 
totodată hotărîrea tuturor lucrătorilor 
din cooperația meșteșugărească de a 
face totul pentru realizarea unei ca
lități, superioare în întreaga activita
te. valorificarea integrală a materii
lor prime în vederea satisfacerii cit 
mai depline a cererilor tot mai exi
gente ale populației. în același timp, 
este exprimat angajamentul de a 
desfășura, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, o vastă 
muncă politică și cultural-educativă 
de masă, care să aibă drept obiectiv 
aplicarea neabătută a sarcinilor și 
orientărilor stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului, urmărindu-se 
educarea cooperatorilor pentru cu
noașterea și respectarea legilor tării, 
a principiilor eticii si echității so
cialiste, a păstrării și dezvoltării avu
tului obștesc.

în telegrame se exprimă întreaga 
adeziune a oamenilor muncii din co
operația meșteșugărească fată de noua 
și importanta inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. apro
barea deplină a Apelului pentru de
zarmare și pace al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, asigu- 
rlnd conducerea partidului nostru, pe 
secretarul său general, că vor lupta 
cu toată hotărirea împotriva înarmă
rilor și a pericolului de război, punînd 
toată energia în slujba celui mai 
sacru drept al omului — dreptul la 
viată, la existență liberă si demnă, 
la făurirea unui viitor mai bun.

(Agerpres)

zilei
o întrevedere cu Widjojo Nitisastro, 
ministrul coordonator pentru proble
me economice, financiare si indus
triale al Republicii Indonezia, care 
efectuează o vizită în tara noastră.

în cursul convorbirii au fost abor
date probleme legate de dezvoltarea 
relațiilor dintre România si Indone
zia, precum si unele aspecte ale si
tuației politice mondiale, ale conlu
crării dintre cele două țări ne plan 
international. în cadrul O.N.U.. al 
grupului țărilor in curs de dezvoltare 
și in alte organisme.

A luat parte general-brigadier 
Soesidarto. ambasadorul Indoneziei 
la București. ★

Prin Decret prezidențial, tovarășul 
Constantin Burada a fost numit în 
calitate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Islamică Pa
kistan, în locul tovarășului Lucian 
Petrescu, care a fost rechemat în 
centrala M.A.E. ★

La Rîmnicu Vîlcea s-a desfășurat 
cel de-al IV-lea simpozion national 
de tracologie oe tema : „Geto-dacii 
din zona Oltului in contextul unității 
si continuității poporului român", or
ganizat de Comitetul județean Vîlcea 
al P.C.R.. Academia de stiinte sociale 
și politice. Universitatea București. 
Institutul de tracologie si Muzeul ju
dețean. La lucrările acestei prestigioa
se manifestări au luat parte activiști 
de partid si de stat, profesori uni
versitari si de stiinte sociale, arheo
logi. muzeografi si cercetători in do
meniul istoriei din întreaga țară. (Ion 
Stanciu).

sărbătoarea națională a belgiei

Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele belgienilor

BRUXELLES
Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Belgiei, îmi este deosebit de plăcut 

să vă transmit, in numele meu și al poporului român, calde felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări de fericire personală, de progres și prosperi
tate poporului belgian.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre România si Belgia vor continua 
să se dezvolte, spre binele popoarelor noastre, in interesul păcii, securității 
și cooperării în Europa și în lume.

TELE
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Ilie Ver- 
deț, a trimis o telegramă primului 
ministru al Guvernului Regatului 
Belgiei, Mark Eyskens, cu prilejul

Belgia se numără printre cele 
mai mici state din Europa, dar așe
zarea sa la confluenta principalelor 
căi de comunicație, terestre si na
vale. a stimulat dezvoltarea unor 
industrii specifice si a schimburilor 
comerciale. Industria siderurgică 
belgiană este una din cele mai 
vechi din lume, folosind la fabri
carea fierului încă în secolul XII 
resursele locale de minereu si căr
bune. în prezent. Belgia a ajuns la 
o producție de otel oe locuitor care 
o situează printre primele tari din 
lume.

O mare parte a producției de otel 
este destinată exportului. Pentru a 
oroteia acest important sector al 
economiei naționale, statul a elabo
rat un amplu program care favori
zează măsurile de raționalizare, in
vestițiile rentabile si stimulează 
exportul. O evoluție similară cu
noaște si industria chimică, ce ex
portă neste 60 la sută din produ
sele sale. în domeniul energetic, 
eforturile sînt concentrate spre di
minuarea dependentei fată de im
porturile costisitoare de petrol orin 
acțiuni de economisire, utilizarea 
de alte surse (energia nucleară, re
valorizarea cărbunelui etc.) si cău
tarea de resurse alternative.

în pas cu aceste preocupări, agri

Intîlnire prietenească între tineri
tineri din Italiadin România și

Simbătă s-a încheiat la București 
întîlnirea prietenească între tineri 
din România și tineri din Italia.

Participanții la întilnirea priete
nească au fost primiți de tovarășul 
Pantelimon Găvănescu. prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.. ministru pentru 
problemele tineretului.

Cu acest prilej au fost prezentate 
preocupările tinerei generații din 
tara noastră privind creșterea con
tribuției tineretului la înfăptuirea 
obiectivelor dezvoltării economico- 
sociale a României, la afirmarea

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Ca
voul de familie — 10, Hagi Tudose — 
15, Generoasa fundație — 20, (sala Ate
lier) : Cartea lui lovită — 11)30. Ido
lul și Ion Anapoda — 16; 19,30. (sala 
mică a Palatului) : Gimnastică senti
mentală — 16; 19,30. '
• Filarmonica „George Enescu" (Ate
neul Român) ; Concert simfonic pen
tru elevi. Dirijor : Aurel Niculescu, 
Soliști : ludilh Wunderlich — harpă, 
Sandu Naghi — flaut — 11.
• Opera Română : Coppella — U, 
Madame Butterfly — 19.
• Teatrul de operetă : Suzana —
16.30, Opereta cintă, ride și dansează
— 19,30.
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu) : O zi de 
odihnă — 10. Anchetă asupra unui tl- 
năr care nu a făcut nimic — 15, Mor- 
mintul călărețului avar — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) ; Poezia muzicii ti
nere — 10; 19,30, Anecdote provinci
ale — 15.
• Teatrul Mic : Nu sint Turnul Eiffel
— 10,30, Să Îmbrăcăm pe cei goi —
19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe auto
stradă — 11, Mlriiala — 20.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul — 
10, Există nervi — 15, N-am timp — 
1940.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
De ce dormi, iubito ? — 10. Idioata
— 15, Micul infern — 20, (sala Studio): 
Sentimente și naftalină — 10,30. 15,30, 
Inele, cercei, beteală — 19,30.
• Teatru! Giuleștl (sala Majestic) : 
Totul in grădină — 10, Jean, fiul lui 
Ion — 15, Nu ne naștem toți la aceeași 
virstă - 19,30, (sala Ciulești) : Dra
gostea prințesei — 10,
■ Teatrul evreiesc de stat : Andorra
— 11, Seară de folclor evreiesc — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy): Veselie la Tânase — 
11; 19,30, (la Sala Palatului) : Boema, 
slăbiciunea mea — 16; 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
La fintina dorului — 19.
• Teatrul „Țăndărică" : Tigrișorul 
petre — io; 12.
• Circul București : Music-hall la cire
— 10; 16; 19,30.

cinema
• Mondo umano : SCALA — 9; 10,45; 
12,30; 14,15; 16; 18; 20, CULTURAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. .
• ștefan Luchian : POPULAR — 17,30;
19,30, DOINA — 16,45; 19.
• Sint timid, dar mă tratez : POPU
LAR — 15,30.
• Matei aș gtscarul : DOINA — 9,15; 
11,30; 13,15; 15.
• Ultima frontieră a morfii: BU- 
ZEȘTI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Convoiul t FERENTARI — 15,30;
17.30; 19,30.
• învingătorul : VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 0;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

RAMĂ
Zilei naționale a acestei țări, prin 
care adresează calde felicitări, pre
cum și cele mai bune urări de feri
cire personală, de progres și bună
stare poporului belgian.

cultura. care ocupă aproape 3 la 
sută din populația activă, asigură, 
datorită randamentului său ridicat, 
80 la sută din necesitățile tării. 
Ampla deschidere a tării spre co
merțul cu alte state conferă Belgiei 
o vocație statornică spre colabo
rarea cu toate națiunile lumii.

în acest context, relațiile priete
nești dintre România si Belgia — 
care anul trecut au consemnat un 
secol de existentă oficială — au cu
noscut in ultimii ani o amolificare 
si diversificare continuă. Ele au fost 
puternic impulsionate de contactele 
si convorbirile la nivel înalt, un 
rol esențial avînd vizita oficială din 
1972 a președintelui Nicolae 
Ceausescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în Belgia, precum 
si vizita de răspuns pe care regele 
Baudouin si regina Fabiola au în- 
trenrins-o în tara noastră în 1976. 
Documentele semnate si înțelege
rile la care s-a aiuns asigură o bază 
temeinică dezvoltării relațiilor bila
terale in domeniile politic, econo
mic. științific, tehnic si cultural, 
conlucrării pentru reluarea cursului 
sore destindere si înțelegere inter
națională. in folosul orosoeritătii 
celor două ooooare. în deDlină con
cordantă cu interesele cauzei păcii, 
securității si colaborării internațio
nale.

voinței de pace și cooperare a po
porului nostru.

A fost subliniată, de ambele părți, 
hotărîrea de a acționa în continuare 
pentru lărgirea și diversificarea 
schimburilor româno-italiene oe linie 
de tineret, ca o contribuție a tinere
tului din cele două țări la dezvol
tarea sentimentelor de prietenie si 
stimă reciprocă, la unirea eforturilor 
tinerei generații la asigurarea unui 
climat de pace, securitate și coopera
re pe continentul nostru.

• Pruncul, petrolul șl ardelenii t 
FLACARA — 15,30; 17,30; 19,30.
• O lume fără cer : PROGRESUL — 
16; 18; 26.
o Oricum, tata mă va snopi — 9; H; 
13.15, Am fost șaisprezece — 15.45; 18; 
20 : TIMPURI NOI.
• Soțul ideal : PATRIA — 9; 1145; 
13.30: 15,45; 13; 20.15.
• înainte de zbor : CAPITOL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Asociatul : GLORIA — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 9; 
11; 13.15; 15,30; 17,45; 20.
• întoarcerea la dragostea dinții : 
VICTORIA — 9; 1145; 13.30; 15.45; 18; 
20.
• Ziua de naștere a unul tlnăr var-
șovian : GRIVIȚA — 9; 11.15; 13 30-
15,45; 18; 20,15.
• Fiul meu — 15,45; 18: 20. Un șerif 
extraterestru — 9; 11.15; 13.30 ; DA
CIA.
• Trecătoarea : STUDIO — 10: 12-
14; 16; 20. DRUMUL SĂRII - 1430;

• Probleme personale s STUDIO — 
18.
• Intimplare nocturnă : LIRA — 18;

• Pasărea de foc spațială : ura —
15.30, VIITORUL — 14.30.
• Legătura de singe : VIITORUL — 
16; 19.
• Aii Baba și cel 40 de hoți — 9,30:
12.30, Fuga de acasă — 15,30; n.30-
19,30 : COSMOS.
• Moscova nu crede ta lacrimi : MO
DERN — 9; 12; 19; 19.
• Iubirea are multe fețe : BUCU
REȘTI — 9.15; 12.30; 15,45; 19,15, FA
VORIT - 8.45; 11,30; 14,15: 17; 19.45.
• Ghețuri pe Înălțimi : festival — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20 15.
• Star : CENTRAL — 9; 12; 16; 19
• Yankeu: FEROVIAR — 9; 12; U; 
19, EFORIE — 9; 12; 16; 19, AURORA 
— 0; 12; 16; 19.
• Kramer contra Kramer : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 1B; 20,15 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20,15.
• Războiul stelelor : COTROCENI — 
15; 17,30; 20.
• Piedone ta Egipt s PACEA — 15,30:
17,30; 19.30. ’
• Toată lumea e a mea : CIULEȘTI
— 8,45; 11,30; 14,45; 17; 19,45. MUNCA
— 9; 12; 15,30; 19, ARTA — 9; 12; 16- 1 Q

expoziții

• RESTAURAREA U- 
NUI URIAȘ INSTRU*  
MENT MUZICAL Riga 
(capitala R.S.S. Letone) au 
început lucrările de restaurare a 
renumitei orgi din localitate. 
Considerată una dintre cele mai 
mari din Europa, orga are 6 768 
tuburi, avînd lungimi cuprinse 
între 9 m și 1,5 cm. și patru cla
viaturi, ea ocupind cinci etaje 
în turnul catedralei. Restaura
rea este efectuată de specialiști 
olandezi și se va încheia în 1984, 
cînd se vor împlini 100 de ani 
de la inaugurarea concertelor de 
orgă în această catedrală.

• PE ROȚI Șl PE 
PICIOARE. Un tlnăr japonez, 
Isao Makaburu, în vîrstă de 22 

de ani, muncitor în orașul Hi
roshima, a întreprins un periplu 
pe bicicletă prin Europa și 
Africa. Punctul de plecare al 
călătoriei sale a fost Copenhaga, 
unde a sosit, cu avionul. în 
septembrie anul trecut. De 
atunci el a parcurs cu bicicleta 
circa 25 000 kilometri, străbătind 
cea mai mare parte a țărilor 
europene, ca și a celor din nor
dul Africii. Pină să ajungă in 
capitala Nigerului, a trebuit 
să-și schimbe de șapte ori an
velopele roților de la bicicletă. 
Un alt tlnăr. Josă Figuerolg, 
spaniol din Valencia, și-a atins 
de acum obiectivul, la fel de 
temerar dacă ținem seama de 
mijlocul de locomoție : el a 
parcurs pe jos distanta între 
orașul natal și Roma, insumind 
1 600 de kilometri.

• EPILOG FERICIT. 
Tinărul sud-african Hugo Tro- 
oter, în vîrstă de 20 ani, a căzut 
de pe o stincă de la înălțimea 
de 120 m în fluviul Orange, de 
unde a fost scos „viu și ne
vătămat". Intimplar^a, de-a 
dreptul incredibilă, ii preocupă 
în prezent pe specialiștii Uni
versității Vitvatersran din Johan
nesburg. Dorind să pozeze unui 
fotograf pe marginea prăpastiei. 
Trooter a alunecat și a căzut în 
fluviu. Scos la suprafață de 
apă, el a reușit, fiind încă ln- 
tr-o stare de semiinconstientă, să 
se agate de o stincă la 200 m de 
locul căderii. De aici a fost sal
vat de un elicopter. Localnicii 
afirmă că de ’ pe marginea aces
tei prăpăstii au mai căzut în 
apă și alții, dar nimeni, nu a 
scăpat cu viață.

• ROBOT MULTI*  
FUNCȚIONAL. Un de 
cercetători britanici a conceput 
un vehicul-robot, prevăzut cu 
senzori, cu o cameră de înregis
trat și cu un emițător de Infra- 
roșii, care va „ști" «ă se depla
seze singur prin halele uzinelor 
sau prin șantierele de construc
ții. Încă de la primele încercări 
s-a vădit ct rolul său este mul
tifuncțional. Pe lingă îndeplini
rea unor operații de producție, 
el va putea, de asemenea, ca în 
timpul nopții să detecteze even
tuale incendii.

• PAZA SIGURA. Fred 
Vroblevski, cetățean american 
din statul Minnesota, consideră 
că un ciine nu mai ooate garan
ta securitatea unei locuințe. Pie
rind de la oremisa că ritmul de 
creștere a criminalități! in tara 
sa cere paznici mai siguri, el a 
optat pentru... leu. Zi și noapte, 
ograda sa se află acum sub pro
tecția animalului preferat. Fred 
e liniștit, căci siguranța sa și a 
căminului său e, cum s-ar spu
ne, în... labe bune. Cuprinși de 
groază sint doar vecinii si tre
cătorii la gîndul că autoritarul 
paznic ar putea sări garduL

• PERFECȚIUNEA 
UNUI MEȘTEȘUG. 
demolarea unei clădiri din 
orașul Mainz, situat pe malul 
Rinului, a fost descoperită o 
adevărată comoară arheologică : 
o ambarcațiune din lemn, cu 
lungimea de 10 m și lățimea de 
2 m. construită în secolele I—III. 
După părerea specialiștilor, am
barcațiunea oferă o imagine 
asupra practicării acestui vechi 
meșteșug pe teritoriul Europei 
centrale. Un deosebit interes 
prezintă metoda de conservare 
a componentelor din lemn și 
metal ale ambarcațiunii, în spe
cial a grinzilor de stejar și a 
scoabelor metalice, protejate îm
potriva coroziunii printr-un strat 

subțire de plumb. După restau
rare, nava va fi expusă in „Mu
zeul navigației" din Bremer
haven.

• CERCETĂRI AR
HEOLOGICE. In apropie
rea localității Tuffiena (Malta) 
au fost scoase la iveală urmele 
mai multor construcții datind 
din perioada romană, aparținind. 
după toate probabilitățile, unei 
persoane bogate. Continuă cer
cetările și in zona unde se pre
supune că ar fi existat orașul 
antic Melita, menționat în mai 
multe documente istorice. Tot
odată, în colaborare cu specia
liști italieni, se întreprind stu
dii asupra unor obiecte din epoca 
bronzului, descoperite atît în 

Malta, cît și în mica insulă din 
apropiere Gozo.

• UN' VETERAN AL 
ECRANULUI, Du?â 
rieră de 40 de ani și interpreta
rea de roluri In 80 de filme, cu
noscutul actor american Henry 
Fonda. In vîrstă de 76 de ani, 
se află în ajunul premierei ulti
mului său film (..On golden 
pond"), tn care joacă alături de 
celebra Katherine Hepbum. 
Este vorba, de asemenea, de pri
mul film turnat împreună cu 
fiica sa Jane. Veteranul actor 
n-a primit niciodată premiul 
Oscar, dar. în 1979. Academia de 
artă cinematografică i-a decer
nat o recompensă extraordinară 
pentru „contribuția excepționa
lă" la cea de-a șaptea artă.



POPOARELE, ACTIONÎND UNITE, 
AD UN ROL HOTĂRITOR 

1N ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII

Apreciind inițiativa țârii noastre, Adunarea Generală 

a O.N.U. a adoptat proiectul de rezoluție

ATENA

Convorbiri româno-elene
„Anul international al tineretului:
PARTICIPARE, REZVOLTARE. PACE1

— propus de Republica Socialistă România
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).

„Avem ferma convingere că popoarele dispun de 
forța necesară, că stă în puterea lor să impună o po
litică nouă, de egalitate, democratică, să oprească 
cursa înarmărilor, să asigure trecerea la dezarmare, 
pacea și colaborarea internațională! In puterea po
poarelor, a maselor populare stau cauza păcii și 
civilizației, însăși existența vieții în Europa și pe în
treaga planetă!“

NICOLAE CEAUȘESCU
La marile adunări populare de 

la Brăila și Satu Mare, de la Baia 
Mare, Zalău și Bistrița, ca și în ca
drul mitingurilor desfășurate in în
treprinderi și unități agricole, in
stituții și institute de cercetare, în
tregul nostru popor își exprimă 
sprijinul ferm, adeziunea deplină 
față de strălucita inițiativă de pace 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
față de ideile Apelului pentru de
zarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. Ini
țiativa organizării acestor ample 
acțiuni pentru dezarmare și pace 
reflectă importanța deosebită pe 
care partidul și statul nostru o 
acordă rolului poporului nostru — 
constructor eroic al socialismului, 
care își făurește în mod conștient 
propria istorie, un viitor demn și 
fericit — în elaborarea și promo
varea întregii politici interne și ex
terne a țării, în conducerea tuturor 
domeniilor vieții sociale, a între
gii societăți.

în repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat rolul 
decisiv al maselor populare, al po
poarelor în hotărârea destinelor lor, 
in determinarea întregii evoluții a 
vieții internaționale. Actuala situa
ție internațională, complexă si con
tradictorie. agravată de intensifica
rea tot mai accentuată a cursei 
înarmărilor, impune astăzi mai 
mult ca oricînd manifestarea amplă 
a acestui rol. a forței de care dis
pun popoarele pentru oprirea a- 
cestei evoluții, pentru reluarea și 
consolidarea politicii de destindere, 
înțelegere și pace. în mod deosebit, 
de cea mai mare stringentă este 
acțiunea hotărită a popoarelor pen
tru a impune încetarea cursei pri
mejdioase a înarmărilor. încetarea 
producerii și desfășurării de noi 
rachete, trecerea la lichidarea celor 
existente, la dezarmare.

Cît de actuală este chemarea în 
acest sens cuprinsă in Apelul pen
tru dezarmare si pace al Frontului 
Democrației si Unității Socialiste o 
demonstrează însăsi viata, realita
tea în care trăim.

Este vital necesar ca popoarele să

se ridice cu cea mai mare hotărire 
împotriva cursei înarmărilor.

PENTRU CA ÎNARMĂRILE :
- amenință dezvoltarea lor li

beră, viața lor, însăși existenta 
civilizației umane ;

- măresc uriașa povară a 
cheltuielilor militare - anul aces
ta ajungînd la peste 550 miliar
de dolari - povară pe care ele, 
popoarele, o suportă pe umerii 
lor ;

- reprezintă o fantastică risipă 
de bunuri materiale și forțe uma
ne, aceasta adincind decalajele 
dintre țările bogate și cele să
race, sporind instabilitatea eco
nomică și politică mondială.

Ideea păcii, a dezarmării, a lichi
dării oricăror acte de agresiune, ori
căror pericole de război, a apărării 
independenței și suveranității, a 
dreptului sacru al fiecărui popor de 
a-și făuri viitorul în liniște, așa 
cum și-1 dorește, raliază în zilele 
noastre forțe imense, capabile să 
impună un nou curs în viața inter
națională.

Conștiente de faptul că, în cazul 
declanșării unui conflict, armele 
nucleare nu-și aleg victimele, că, 
indiferent de convingerile lor. de 
orînduirea social-economică în care 
trăiesc, popoarele de pretutindeni 
sînt deopotrivă amenințate, aceste 
uriașe forte se ridică cu tot mai 
mare hotărire împotriva înarmări
lor. cer adoptarea de măsuri în di
recția dezarmării, a consolidării 
păcii.

Firește, superioritatea potențială 
a forțelor păcii și progresului nu 
se poate materializa în virtutea 
simplei existențe a acestor forțe. 
Afirmarea acestei superiorități, 
transformarea posibilității în reali
tate efectivă impun eforturi neobo
site. unirea tuturor forțelor, întă
rirea conlucrării și colaborării lor. 
mobilizarea tuturor mișcărilor și 
curentelor în măsură să oprească 
actualele tendințe primejdioase, să 
stopeze cursa înarmărilor și să re

aducă viata internațională pe o cale constructivă.
Tocmai răspunzînd unui aseme

nea comandament, președintele 
Nicolae Ceaușescu a lansat această 
nouă inițiativă, materializată în 
Apelul pentru dezarmare și pace 
al Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, care se constituie 
într-o vibrantă chemare adresată 
tuturor popoarelor lumii de a-și 
intensifica conlucrarea pentru a se 
pune capăt cursei înarmărilor, pen
tru a apăra dreptul suprem la via
tă și la pace al fiecărui locuitor al 
Terrei.

Activitatea neobosită a României 
socialiste, a președintelui ei, ideile 
umaniste cuprinse în cuvîntările 
rostite la marile adunări populare 
se bucură de o largă apreciere in
ternațională, ca o nouă expresie 
elocventă a spiritului de înaltă 
răspundere pentru destinele între
gii omeniri.

Este convingerea fermă a Româ
niei, a întregului nostru popor, că 
în unirea și mobilizarea tot mai 
puternică a maselor populare de 
pretutindeni, a popoarelor de pe 
toate continentele rezidă forța ne
cesară să determine evoluția situa
ției internaționale spre un curs po
zitiv, să impună trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, care să 
restabilească încrederea, să contri
buie la edificarea unei lumi a păcii 
și colaborării. De aceea este esen
țial să se facă totul pentru a se 
pune în acțiune mai energic și mai 
eficient toate aceste forțe, pentru 
întărirea solidarității lor, pentru a 
se asigura, prin eforturile lor unite, 
pacea, înțelegerea internațională.

Așa cum arată președintele 
Nicolae Ceaușescu. cum o demon
strează amplele manifestații popu
lare desfășurate pe tot cuprinsul 
patriei noastre. România este ferm 
angajată pe această linie și nu va 
precupeți nimic pentru a-si aduce 
întreaga contribuție la făurirea 
unei lumi fără arme și fără răz
boaie, o lume a dreptății și liber
tății.

N. PLOPEANU

— Corespondentă de la R. Căplescu : 
O importantă inițiativă a României' 
socialiste a primit girul celui mai 
larg și mai cuprinzător for inter
national al națiunilor : Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat in ple
nul său, prin consens, proiectul de 
rezoluție „Anul international al ti
neretului : participare, dezvoltare, 
pace", propus de tara noastră si la 
care s-au alăturat 81 de alte state 
reprezentînd toate zonele geografice 
ale lumii ; în prealabil, documentul 
fusese aprobat, tot prin consens, de 
Comitetul pentru problemele socia
le. umanitare și culturale. Unanimi
tatea întrunită atît în comitetul de 
resort al Adunării Generale, cît și 
în forul plenar al O.N.U. de rezoluția 
propusă de tara noastră reprezintă o 
grăitoare dovadă a largii adeziuni 
fată de inițiativa României, a fap
tului că ea răspunde unei cerințe 
reale de afirmare tot mai puternică 
a rolului tineretului in viața politi
că și socială mondială, ilustrează 
preocuparea sporită pe plan interna
tional pentru solutionarea probleme
lor specifice ale tinerei generații.

Adunarea Generală validează ast
fel programul de măsuri și activi
tăți pentru pregătirea și marcarea în 
1985 a unui șir de ample acțiuni de
dicate tineretului, program elaborat 
de Comitetul consultativ internatio
nal pentru „Anul international al ti
neretului", organism alcătuit din 24 
de state, a cărui președinție o de
ține reprezentantul României, tova
rășul Nicu Ceaușescu, secretar al 
C.C. al U.T.C. în conformitate cu re
zoluția adoptată, urmează a fi con
vocată în 1982 cea de-a doua sesiune 
a Comitetului consultativ, care ale 
mandatul de a formula recomandări 
suplimentare privind punerea în a- 
plioare a programului.

Prin întregul său conținut, rezo
luția dă o elocventă expresie con
cepției tării noastre privind locul și 
rolul tinerei generații în lumea con
temporană, căile concrete de promo
vare, dezvoltare și diversificare a 
cooperării internaționale pe linie de 
tineret.

în documentul O.N.U. se subliniază 
astfel însemnătatea deosebită a par
ticipării directe a tineretului la mo
delarea viitorului umanității, precum 
și contribuția valoroasă pe care o 
poate da la rezolvarea. în spiritul 
echității și justiției, a problemelor 
fundamentale ale lumii de azi. în 
același timp, se evidențiază necesi
tatea imperioasă de a se canaliza 
energiile, entuziasmul și capacitățile 
creatoare .ale tinerilor, pentru întă
rirea fiecărei națiuni, consolidarea 
independenței naționale și afir
marea dreptului la autodetermi
nare contra dominației sau ocu
pației străine, pentru promovarea 
progresului economic, social și cul
tural al popoarelor, menținerea

păcii mondiale, extinderea colaboră
rii și înțelegerii internaționale. Tot
odată. rezoluția relevă faptul că 
„Anul internațional al tineretului" 
trebuie să constituie un prilej de mo
bilizare a eforturilor la nivel local, 
național, regional și internațional pen
tru asigurarea unor condiții mai bune 
de muncă, educație și viață pentru 
tînăra generației, pentru o participare 
activă a sa la dezvoltarea generală 
a societății, pentru elaborarea de 
programe destinate tineretului. în 
conformitate cu experiența, condițiile 
și prioritățile fiecărei națiuni.

Textul rezoluției subliniază în mod 
expres că pregătirea și marcarea 
„Anului internațional al tineretului" 
va constitui un prilej de reafirmare 
a obiectivelor noii ordini economice 
internaționale, a necesității de a se 
înfăptui strategia „Celui de-al trei
lea deceniu al Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare".

în vederea asigurării succesului 
„Anului international al tineretului", 
in rezoluție se cere o pregătire adec
vată și sprijinul larg al guvernelor, 
al organizațiilor Internationale, gu
vernamentale și neguvernamentale, 
precum și din partea opiniei publice.

în același timp, se relevă necesita
tea ca O.N.U. și instituțiile sale spe
cializate să acorde mai multă atenție 
rolului tineretului în lumea de azi, 
cerințelor sale pentru lumea de 
mîine, să asigure o coordonare cores
punzătoare a programului aprobat de 
Adunarea Generală, ca și difuzarea 
cit mai amplă de informații referi
toare la tineret.

Un aspect care se cuvine reliefat 
în mod deosebit este hotărirea înscri
să în rezoluție de a se include pe or
dinea de zi a viitoarei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. punctul pri
vind ..Anul international al tinere
tului", căruia urmează să i se acorde 
o înaltă prioritate.

Așa cum s-a mai relatat, pe tot 
parcursul dezbaterii cu privire la a- 
ceastă inițiativă a României, 
numeroase delegații au ținut să re
leve însemnătatea activității desfă
șurate de țara noastră în vederea 
sporirii continue a preocupării Ia 
scară mondială față de prezentul și 
viitorul tineretului, elogiind, totoda
tă, eforturile depuse de Comitetul 
consultativ, de președintele acestuia, 
pentru elaborarea unui program cit 
mai larg și cuprinzător.

Aprobarea în unanimitate a rezo
luției inițiate de țara noastră atestă 
in modul cel mai convirigător inte
resul statelor membre ale O.N.U. 
pentru această problematică adusă 
pentru prima oară în atenția Națiu
nilor Unite de România, aprecierea 
fată de programul propus, care con
stituie o adevărată strategie îndrep
tată spre soluționarea problemelor 
specifice alte tinerei generații de 
pretutindeni.

ATENA 14 (Agerpres). — Tovară
șul Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne. care a făcut o vizită in Grecia, 
a avut o întrevedere cu Ioannis Hara- 
Jambopoulos, mipistrul afacerilor ex
terne. în cadrul discuțiilor purtate, 
precum și în schimburile de vederi 
care au avut loc cu Karolos Papou- 
lias, ministru secretar de stat la 
M.A.E. elen, a fost relevată satisfac
ția celor două părți în legătură cu 
evoluția mereu ascendentă a relați
ilor tradiționale de prietenie și cola
borare dintre România si Grecia.

S-a exprimat, totodată, hotărirea 
celor două părți de a-si intensifica 
eforturile, potrivit măsurilor conve
nite la nivel înalt. în vederea extin
derii și aprofundării schimburilor și 
cooperării reciproc avantajoase pe 
multiple planuri. îndeosebi în do
meniul eeonomic. Pornind de la po
tențialul de care dispun economiile 
celor două țări, au fost examinate 
noi căi și mijloace pentru creșterea 
în continuare a acestor schimburi, 
pentru diversificarea și aprofunda
rea cooperării economice și indus
triale. în acest scop, s-a convenit în
treprinderea de măsuri pentru buna 
pregătire a următoarei sesiuni mixte 
guvernamentale de cooperare româ- 
no-elenâ. în cadrul căreia să se dis
cute noi proiecte pentru dezvoltarea 
în perspectivă a conlucrării econo
mice româno-elene.

în cadrul convorbirilor s-a consta

tai o largă convergentă de vederi 
a celor două țări în ce privește 
evoluția situației Internationale si 
necesitatea intensificării eforturilor 
tuturor statelor pentru a se opri 
agravarea relațiilor dintre state, pen
tru solutionarea tuturor conflictelor 
și problemelor litigioase dintre state 
numai prin tratative, pentru a se re
nunța la forță, la calea militară. Ia 
amenințarea cu forța. în mod deo
sebit, s-a relevat necesitatea unor 
eforturi sporite pentru a determina 
trecerea Ia dezarmare și. în primul 
rînd, la dezarmare nucleară, pentru 
a se renunța la instalarea de noi ra
chete și a se trece la eliminarea ce
lor existente, pentru a se renunța la 
bomba cu neutroni.

în acest cadru, o atentie deosebită 
s-a acordat extinderii colaborării bi
laterale și multilaterale în Balcani, 
în vederea transformării acestei re
giuni într-o zonă a păcii și bunel ve
cinătăți, lipsită de arme nucleare.

Totodată, s-a relevat dorința și 
preocuparea celor două țări de a-si 
educe o contribuție activă și con
structivă la buna desfășurare si în
cheierea cu rezultate pozitive a reu
niunii de la Madrid. îndeosebi în 
ceea ce privește convocarea unei 
conferințe de încredere și dezarmare 
Si asigurarea continuității procesului 
început la Helsinki.

La întrevederi si discuții a parti
cipat Ion Brad, ambasadorul Româ
niei la Atena.

Congresul Partidului Comunist din Marea Britanic
LONDRA 14 (Agerpres). — Sub 

lozinca „Viitorul nostru : locuri de 
muncă nu bombe", la Londra s-au 
deschis simbătă lucrările celui de-al 
37-lea Congres al Partidului Comu
nist din Marea Britanie.

Pe agenda congresului figurează 
probleme privind lupta împotriva 
șomajului și a deteriorării continue a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii. pentru drepturi democratice, 
pentru pace și dezarmare nucleară. 
Un accent deosebit se pune pe con
tribuția comuniștilor britanici la 
crearea unei mișcări de masă pentru 
pace, împotriva cursei înarmărilor, 
a amplasării de noi rachete pe solul 
britanic, pentru securitate interna
țională.

Congresul a fost deschis de Ron 
Halverson, președintele partidului, 
care a informat că la lucrări parti
cipă 500 delegați, reprezentînd or

ganizațiile locale ale partidului, 
precum și invitați din partea unor 
partide comuniste și muncitorești 
din țările capitaliste.

în cadrul congresului au fost citite 
mesajele adresate de partidele co
muniste și muncitorești.

Mesajul adresat congresului de 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român a fost primit ca 
aplauze de către delegați.

Luînd cuvîntul, Gordon McLennan, 
secretar general al partidului, a 
prezentat principalul raport politic, 
subliniind necesitatea unirii forțelor 
democratice și progresiste britanice 
a creării unei mișcări de masă pen
tru apărarea intereselor vitale ale 
oamenilor muncii și, în primul rind. 
a dreptului la muncă și viață. împo
triva înarmărilor nucleare, pentru 
dezarmare, pentru reducerea cheltu
ielilor militare, pentru asigurarea 
Păcii și destinderii internaționale.
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O DELEGAȚIE A CONSILIU
LUI NAȚIONAL AL APELOR,

de dezarmare.

Pe toate meridianele —
Milioane si milioane de oameni, de pe toate 

înarmărilor și trecerea la măsuri practice
• 300 de organizații din R.F. Germania sînt

inițiatoarele impresionantelor demonstrații 
pentru pace desfășurate în această țară.
• In Japonia, țara care a cunoscut prima 

ororile războiului atomic, participanții la de
monstrațiile de la Tokio, Osaka și alte orașe 
aveau înscrise pe pancarte cuvintele : „Nu 
mai vrem noi Hiroshime și Nagasaki !“.
• „Londra n-a cunoscut în întreaga sa is

torie o demonstrație de asemenea amploare 
ca cea desfășurată la 24 octombrie pentru 
dezarmare și lichidarea bazelor de rachete de 
pe teritoriul țării" (Reuter).

® In 151 de universități și colegii din 42 de 
state ale S.U.A. s-au desfășurat adunări și mi-

dorinta unanimă de pace
continentele, s-au pus în mișcare pentru oprirea cursei

tinguri, în cadrul cărora au luat cuvîntul
personalități ale vieții politice și cunoscuți 
oameni de știință, subliniind necesitatea strin
gentă a opririi cursei înarmărilor.
• La Helsinki și în alte 50 de orașe finlan

deze s-au desfășurat, în ultima săptămînă, 
mari demonstrații pentru dezarmare, pentru 
transformarea Europei de nord intr-o zonă a 
păcii, lipsită de arme nucleare.
• Zeci de mii de persoane din Roma, Mi

lano au cerut ca pe teritoriul Italiei să nu mai 
fie amplasate noi rachete nucleare.
• Peste 120 de lideri politici, sindicali și 

religioși din Argentina au semnat o declarație 
în favoarea păcii, împotriva cursei înarmărilor.

„Viața, întreaga desfășurare a evenimentelor internaționale demonstrează ne
cesitatea creșterii rolului popoarelor în soluționarea tuturor problemelor care privesc 
pacea și progresul umanității, a întăririi solidarității și conlucrării lor în afirmarea 
politicii de destindere, de pace și independență națională. Să ne unim deci forțele, 
să conlucrăm în modul cel mai activ pentru a pune stavilă politicii de încordare ți 
război, pentru afirmarea politicii de destindere și înțelegere, de pace și colaborare 
internațională".
(Din Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste)

„Să despovărăm Europa de arsenalele nucleare !“
Ample demonstrații împotriva cursei înarmărilor

• ÎNTILNIREA INTERNAȚIO
NALA CONSACRATA PĂCII ȘI 
DEZARMĂRII de la Roma, desfă
șurată sub patronajul Fundației 
pentru pace „Bertrand Russell", a 
reunit numeroase personalități po
litice din 17 țări vest-europene. 
Documentul final al reuniunii adre
sează chemarea la eliberarea conti
nentului european de arsenalul nu
clear. • întilnirea a lansat și un apel 
la organizarea „Primei Convenții 
asupra dezarmării nucleare în Eu
ropa". Potrivit comunicatului, con
venția ar urma să se desfășoare la 
New York, cu puțin timp înainte 
sau chiar în același timp cu lucră
rile celei de-a doua Sesiuni specia
le a Adunării Generale a O.N.U., 
consacrată dezarmării, programată 
pentru iunie, anul viitor. în cadrul 
întîlnirii de la Roma a fost con
stituit un comitet international pen
tru pregătirea convenției.
i

• GRECIA. în cadrul inițiative
lor prilejuite de zilele O.N.U. pen
tru dezarmare, citeva zeci de mii de 
atenieni s-au reunit în Piața Uni
versității, din capitala Greciei, pen
tru a-și exprima sprijinul fată de 
propunerea privind transformarea 
Balcanilor într-o zonă fără arme

nucleare. Participant» la manifes
tație au scandat lozincile : „Pace — 
Destindere — Dezarmare!". „Balca
nii — zonă a păcii, fără arme nu
cleare!". „Afară cu bazele mortii 
din Grecia!".
• REPUBLICA FEDERALĂ GER

MANIA. Organizația religioasă „Pax 
Christi" din R.F. Germania s-a 
pronunțat împotriva instalării de 
noi rachete nucleare americane pe 
teritoriul vest-german. în cadrul 
unei adunări a delegatilor. - repre- 
zentîndu-i pe cei aproximativ 20 000 
de membri din R.F.G. ai acestei or
ganizații catolice, s-a apreciat că 
Occidentul nu trebuie să admită în 
nici un caz instalarea noilor arme 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune.
• STATELE UNITE ALE AME

RICIU într-o depoziție în fata Co
mitetului pentru afaceri externe al 
Senatului american, Gerard Smith, 
fost reprezentant al S.U.A. la ne
gocierile S.A.L.T., și-a exprimat în
grijorarea în legătură cu intenția 
de a se aloca peste 180 miliarde do
lari pentru sporirea arsenalului nu
clear al Statelor Unite — relatează 
agenția Associated Press.

condusă de Ion Iliescu, președin
tele Consiliului național al ape
lor, a efectuat o vizită în R.P. Bul
garia, la invitația președintelui 
Comitetului pentru ocrotirea me
diului înconjurător de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R.P.B., 
Gheorghi Pavlov. Cu acest prilej 
au fost semnate o convenție de 
colaborare în domeniul gospodări
rii apelor și o convenție de colabo
rare intre Institutul de meteorolo
gie și hidrologie din România și 
Direcția generală de meteorologie 
și hidrologie din Bulgaria.

LA FRAGA a avut loc cea de-a 
XH-a Consfătuire a reprezentanți
lor academiilor de științe din unele 
țări socialiste. Consfătuirea a dez
bătut probleme legate de colabora
rea între academii în domeniile 
matematicii, fizicii, chimiei, geolo
giei. ca și în domeniul științelor so
ciale.

Delegația Academiei Republicii 
Socialiste România a înfățișat con
tribuția instituțiilor de cercetare

științifică din tara noastră, sub 
coordonarea Consiliului National 
pentru Stiintă și Tehnologie. la 
realizarea programului de colabo
rare interacademică.

OMAGIEREA LUI G. ENESCU. 
In sala de concerte a complexului 
cultural Vigado din Budapesta a . 
avut loc o seară Enescu sub auspl- 1 
ciile Filarmonicii de stat ungare. La I 
manifestare au participat reprezen
tanți ai ministerelor de externe și I 
culturii, oameni de artă și cultură. | 
A fost prezent Victor Bolojan, am
basadorul României la Budapesta. |

BUGETUL PORTUGALIEI. Ml- I 
nistrul de finanțe al Portugaliei. 
Joao Salgueiro, a declarat că bu- I 
getul pe anul 1982, pe care l-a de- | 
nurftit „Bugetul salvării naționale", 
prevede reduceri substanțiale la ca- | 
pitolul cheltuieli sociale, în special | 
la alocațiile pentru sănătate si edu
cație. Actualul buget al Portugaliei . 
se va încheia cu un deficit de 145 I 
miliarde escudos (aproximativ 2,3 • 
miliarde dolari). .

„împreuna putem să oprim cursa înarmărilor!"

Sub această lozincă, la Londra au avut loc ample manifestații populare. Imaginea din 
dreapta : la Paris, semnături pe apelurile pentru pace, împotriva pericolului unui nou 

război
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PrometeuL de cîțiva cenți
— la bombița, ia bomblșoara I Care 

luați nucleara s-aveți acasă pentru la 
braga, idrogenu-a'ntiia !

mal vrei, care mal cumpără, 
iarnă I la chilipiru', ieftin ca

Dl. Freidwart Winterberg nu este, totuși, negustor de bilei — e o 
persoană foarte onorabilă, specialist fizician (ca formație), profesor 
universitar (ca ocupație) și comerciant angrosist (ca vocație).

Dl. savant a publicat, recent, o cărțulie ieftină, nu chiar ca braga, 
ci cît o sticlă de whisky mediocru. Cartea, editată de „Fousion Energy 
Foundation", este intitulată „Principiile fizice ale mecanismelor explo
zive termonucleare” și își propune un scop înduioșător de nobil, uma
nist și dezinteresat : să facă din bomba cu hidrogen un bun al tu
turor, un produs de masă, la îndemîna oricui.

Ca urmare, contra 9,95 dolari, cit e prețul cărții, sînt explicate de
taliat și precis, practic și concret tot ce trebuie cunoscut și știut de către 
oricine dorește să-și fabrice o bombă cu hidrogen proprie. Bombița 
populară, să și-o poată confecționa tot omul, să doarmă liniștit, cu 
termonucleara in sertarul noptierei.

Nu știm în ce tiraj s-a tipărit lucrarea, dacă s-a epuizat și cîte 
ediții se vor mai trage. Pentru că, probabil, cererea va fi mare — să 
sperăm doar că se vor introduce permise de port-armă atomică, să 
nu ajungă pe mina vreunor indivizi colerici sau hipertensivi, logodnici 
geloși sau vecini de etaj certăreți. Ca precursor al chibriturilor, Pro- 
meteu a pus focul la dispoziția omului ; dl. Winterberg, denaturîndu-i 
moștenirea, oferă oamenilor foc atomic cu 9 dolari (și 95 de cenți).

E adevărat, dl. .savant mai temperează elanul cititorilor, arătînd 
că pentru cei 10 dolari vinde doar tehnologia fabricării, nu și mate
rialele necesare, îndeosebi combustibilul nuclear, care costă destul de 
scump. Dar sînt dificultăți care pot fi surmontate — există destule averi 
mari, există destule organizații teroriste ca și destule state care la ora 
aceasta cu siguranță că au achiziționat - din pură pasiune bibliogra
fică — suficiente exemplare ale cărții profesorului din Nevada.

Prezentînd presei la Washington cartea, dl. F. W. a ținut să subli
nieze că publicarea s-a realizat contrar opoziției — probabil ultra-vajnice 
- a guvernului, care a considerat că formulele științifice deconspirate în 
lucrare, graficele și schițele tehnice amănunțite, explicațiile matematice 
și fizice constituie secrete militare de stat. Din acelea pentru a că
ror ipotetică dezvăluire - dacă nu ne înșeală memoria - au fost pră
jiți oameni pe scaunul electric. Dar ce poate face un guvern contra 
forței atotputernice a profesorașului hidrogenic ?

Mai ales că dacă se ajunge la arsenale atomice particulare, cine 
să mai protesteze împotriva creșterii celor statale ? Și dacă se ad
mite înarmarea nucleară personală, cine să se mai supere pe aceea 
internațională ? Grație cărțuliei, bomba H. începe să apară ca un 
banal obiect casnic, ca un făcăleț, o cratiță sau un aspirator ; și cine 
a văzut vreodată manifestații contra făcălețelor ?

- la bombița, la bomblșoara, ieftin ca braga, idrogen-a'ntîia...
Winterberg, și nu numai el, vor să convingă că omul poate dormi 

mai liniștit cu bomba H. in sertarul noptierei.
Din fericire, in locul acestui somnifer (de veci), oamenii preferă 

insomnia. Și au început să fie mai treji. Și cu ochii mai bine deschiși
lor luciditatea este antidotul coșmarelor.

N. CORBU
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