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O vie și puternică expresie a prieteniei strînse și solidarității
militante dintre popoarele român și zimbabwean

Azi, transmisiuni
directe la radio
și televiziune :
- Ora 9,30, solemnitatea sem
nării documentelor oficiale ro
mâno-zimbabweene ;
— Ora 10,30, ceremonia plecă
rii tovarășului Robert Mugabe și
a tovarășei Sally Mugabe, care,
la invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu, au făcut o vizită oficială de prietenie in țara
noastră.

TOVĂRĂȘII NICOLAE CEAUSESCU $1 ROBERT MUGABE
Km---------

Convorbirea care a avut loc
cu acest prilei s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovără
șească.

MESAJUL

tovarășului Nicolae Ceausescu,
9

»

1

președintele
Republicii Socialiste România,
>

adresat celui de-al X-lea Congres
al Federației Mondiale a Orașelor înfrățite
Cu prilejul celui de-al X-lea Congres al Federației Mondiale a Orașelor
înfrățite — orașe unite, imi face o deosebită plăcere să vă adresez dum
neavoastră, participanților la această reuniune, reprezentind orașele înfră
țite din intreaga lume, un șalu-t cordial și cele mai bune urări.
Prih activitatea sa. Federația Mondială a Orașelor înfrățite a adus si
aduce o contribuție importantă la dezvoltarea contactelor umane, la mai
buna cunoaștere între oameni și înțelegere între popoare, la promovarea
idealurilor colaborării, păcii și destinderii internaționale.
Congresul dumneavoastră are loc în condițiile în care viata internațio
nală cunoaște o evoluție deosebit de complexă și contradictorie. în lume
se afirmă tot mai puternic lupta popoarelor pentru a pune capăt cu desă
vârșire vechii politici imperialiste de inegalitate și asuprire, de forță și
dictat, pentru a se dezvolta libere și suverane, fără nici un amestec din
afară, într-un climat de paoe și securitate. în același timp, pe arena mon
dială au apărut noi conflicte și stări de încordare, se intensifică tendințele
de consolidare și reîmpărțire a sferelor de influență, asistăm la accentua
rea continuă a cursei înarmărilor — ceea ce pune tot mai grav în pericol
libertatea și independenta popoarelor, pacea și securitatea întregii omeniri.
în aceste împrejurări, imperativul cel mai arzător al zilelor noastre
este unirea eforturilor și conlucrarea tot mai strinsă a popoarelor, a celor
mai largi forțe sociale și politice, indiferent de concepțiile lor filozofice
și religioase, a -întregii opinii publice mondiale, pentru oprirea agravării
situației internaționale, pentru reluarea și continuarea cursului spre des
tindere și colaborare, pentru promovarea fermă a unei politici de respect
al independentei și suveranității popoarelor, de securitate și pace.
în acest spirit. România participă activ la viața internațională, militează
susținut — alături de popoarele și forțele iubitoare de pace de pretutin
deni — pentru soluționarea constructivă a marilor probleme ce confruntă
lumea contemporană, pentru statornicirea trainică a unui climat de ega
litate și respect reciproc, de înțelegere și colaborare rodnică între națiuni.
Noii considerăm că. acționind unite, popoarele, forțele înaintate de pre
tutindeni. organizațiile progresiste și. desigur, în acest cadru. Federația
Mondială a Orașelor înfrățite pot aduce o contribuție activă la norma- ■
lizarea vieții internaționale, la întărirea încrederii și colaborării între na
țiuni, la lupta generală pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea
dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru reglementarea
numai pe cale pașnică a problemelor dintre state, pentru edificarea unei
noi ordini economice internaționale, care să asigure dezvoltarea largă și
neîngrădită, pe baze echitabile, a cooperării internaționale în toate dome
niile. Considerăm că trebuie să se facă totul pentru că minunatele cuceriri
ale științei și tehnicii contemporane să fie puse exclusiv în slujba bună
stării și progresului popoarelor, pentru asigurarea celui mai fundamental
drept al oamenilor, al națiunilor — dreptul la viață, la pace, la existență
liberă și independentă.
Contribuind prin formele sale specifice la o largă cunoaștere între oa
meni, la dezvoltarea contactelor și înfrățirea populației marilor orașe ale
lumii, la cunoașterea reciprocă a eforturilor consacrate rezolvării proble
melor esențiale ale populației, și în primul rind a celor legate de dreptul
la muncă, de condițiile de locuit, de sănătate, de mai bună gospodărire
urbană, de ameliorare a mediului ambiant. Federația Mondială a Orașe
lor înfrățite poate avea — dună convingerea noastră — o contribuție deo
sebită la cauza generală a progresului și civilizației, la promovarea înțe
legerii și conlucrării pașnice intre popoare, intr-o atmosferă, de securitate
și pace.
în spiritul întregii politici de pace șl colaborare promovate de Româ
nia socialistă, orașele înfrățite din țara noastră, care, asemenea tuturor lo
calităților patriei, au cunoscut în anii socialismului o puternică dezvol
tare șl înflorire, vor milita și in viitor pentru întărirea colaborării și
conlucrării internaționale, pentru destindere și înțelegere între națiuni,
pentru înfăptuirea aspirațiilor vitale ale popoarelor, de pace, libertate,
independentă și progres social.
Cu convingerea și cu dorința ca reuniunea dumneavoastră să se în
scrie ca o nouă și importantă contribuție la eforturile consacrate păcii,
colaborării șl progresului în întreaga lume, urez succes deplin lucrărilor
congresului.
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Mitingul prieteniei
de la uzinele
„23 August"
După vizitarea uzinei. in
sala de fest.vituți a clubului
întreprinderii „33 Augus ■ a
avut loc mitingul prieten ei
româno-zimbabweene. moment
deosebit in programul vizitei
oficiale de prietenie pe care o
efectuează in tara noastră pri
mul ministru al Republicii
Zimbabwe.
La miting au luat parte un
mare număr de oameni ai
muncii din această importantă
unitate
industrială
bucureș.eană.
Sosirea iit sală a tovarășilor
N.colae Ceaușescu și Robert
Mugabe a fost intimpinată de
participanta la miting cu deo
sebită căldură, cu sentimente
de prețuire și stimă, cu aplau
ze prelungite, cu urale. expre
sie elocventă a satisfacției fa ă
de noul dialog la nivel înalt
româno-zimbabwean.
Cei prezenfi au ovaționat în
delung pentru prietenia d ntre
popoarele noastre, pentru adincirea și diversificarea colabo
rării
româno-zimbabweene,
pentru înțelegerea si coopera
rea dintre toate popoarele lu
mii, pentru pace și securitate
interna'tonali. S-a scandat cu
însuflețire ..Ceaușescu — Mu
gabe !“.
In această a'mosferă entu
ziastă. președintele N'colae
Ceaușescu și primul ministru

dună-amiază. ne Lumir Hanak. am
basadorul Republicii Socialiste Ce^
hoslovace la București, cu ocazia în
cheierii misiunii acestuia in tara
noastră.

Robert Mugabe iau loc in pre
zidiu.
în prezidiu au. luat loc. de
asemenea, tovarășii Ilie Verde’,,
pr.m-ministru al guvernulu.,
Nicolae Constantin, vlcepr.mministru. Gheorghe Pană, pre
ședintele Comitetului executiv
al Consiliului popular al mu
nicipiului București, primarul
generai, al Capitalei. Stefan
Andrei, ministrul afacer.lor
externe. Maxim Berghianu,
ministrul muncii. Dumitru Bejan, ministru secre.ar de stat
la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Econom ce Internationale, Silviu Curliceanu, secretar prezidențial si
al Consiliului de Stat. Iulian
Bituleanu. adjunct al ministru
lui finanțelor. Adrian Rogojeanu. adjunct al ministrului agriculturii și industrie: alimen
tare, general-locotenent Victor
Stănculescu. adjunct al minis
trului apărării naționale. Petre
Blajovici. ambasadorul tării
noastre in Republica Zinlba'twe, Florian lonescu. primsecretar al Comitetului de
partid al sectorului 3 al Capi
tale’, Petre Tănăsie, director
in M.A.EI. Dumitru Constan
tin. directorul întreprinderii,
Stefan Bot°a, maistru. Elena
(Continuare in pag. a 11-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cuvîntareu tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Tovurășe Mugabe,
Dragi oaspeți din Republica Zim
babwe,
Tovarăși ți prieteni,
Am deosebita plăcere ca, la acest mare mi
ting al prieteniei româno-zimbabweene, să sa
lut in mod călduros pe tovarășul Mugabe, pre
ședintele Z.A.N.U.. primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe, pe ceilalți oaspeți din Zim
babwe și să exprim sentimentele noastre de
prietenie și solidaritate față de poporul zim
babwean. care a pășit pe calea dezvoltării eco
nomice și sociale independente, a asigurării
bunăstării și fericirii sale, prin realizarea unei
societăți noi. bazate pe dreptate și echitate.
(Urale și aplauze puternice : se scandează în
delung „Ceaușescu — Mugabe !“).
Colaborarea dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Națională Africană din Zim
babwe, dintre popoarele noastre s-a dezvoltat
în condițiile luptei împotriva dominației colo
niale duse de Z.A.N.U., in condițiile luptei pen
tru independență națională, pentru o societate
ca-e să asigure pono-ului zimbabwean inde
pendența. suveranitatea, bunăstarea și feri
cirea. (Aplauze și uraîe puternice, prelungite ;
se scandează „Ceaușescu — Mugabe !“).
Partidul și poporul român au acordat un
sprijin activ — material, politic și diplomatic —
mișcării de eliberare națională din Zimbabwe.
Uniunii Naționale Africane, fiind convinși că
această luptă corespunde intereselor poporului
zimbabwean, că ea se înscrie în luata gene-ală
pentru lichidarea deplină a colonialismului șl
imperialismului, pentru făurirea unei lumi mai
drepte și mai bune. (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu —
Mugabe !“).
Cucerirea Independentei naționale constituie
o mare victorie a poporului zimbabwean, care
demonstrează încă o dată că nu există forță
în lume in stare să oprească ponorul, care
dorește să fie liber, de a lichida asuprirea
străină, ca dealtfel orice asuprire, de a-si asigura independenta, progresul si bunăstarea 1
(Aplauze si urale puternice. îndelungatei. De
fapt, poporul zimbabwean, Z.A.N.U. au cu
cerit independenta națională prin lupte gre
le. dar si nrintr-o intensă activitate politică,
diplomatică. Se poate snune că victoria ob
ținută de poporul zimbabwean prin cucerirea
independentei a apropiat lichidarea deplină a
dominației coloniale, a deschis ca'ea 'unei
dezvoltări a Africii fără co'onialism. fără im
perialism I (Aplauze si urale prelungite).
Astăzi, poporul zimbabwean, sub conducerea
guvernului său — în care Uniunea Naționa’
Africană deține marea majoritate, precum și
în parlament, in urma victoriei în alegeri —
a pășit pe calea făuririi unei veți noi, libere
și independente. Știm că prietenii și tovarășii
noștri din Zimbabwe sînt abia la început. Cunoastem din propria noastră experiență greutătile si drumul ce trebuie străbătut pentru
edificarea unei vieți noi. pentru dezvoltarea
economiei naționale, pentru ridicarea bunăstă
rii poporului. Dar. asa cum în lupta pentru

independentă noporul a știut să acționeze unit
și să cucerească victoria, avem convingerea
că si in această luptă pentru independentă
economică, pentru o viată mai bună, el va
obține victoria, că poporul zimbabwean va păși
ferm pe calea unei noi orînduiri sociale, pe
calea făuririi socialismului. (Aplauze si urale
puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu
— Mugabe !“).
între partidele si popoarele noastre, după
cucerirea independentei in Zimbabwe, s-au dez
voltat si se dezvoltă o colaborare largă, acti
vă. in multe domenii de activitate. Sîntem
bucuroși de această colaborare care se dez
voltă. în noile condiții si care îsi are rădă
cinile trainice în solidaritatea si colaborarea
din timpul luptei pentru independenta națio
nală. Privim cu multă satisfacție nașii ne care
ii face poporul zimbabwean pe calea dezvol
tării sale economico-sociale independente — si
ca prieteni si tovarăși de luptă, ii urâm succese
tot mai mari în întreaga activitate 1 (Aplauze
si urale puternice ; se scandează „Ceaușescu —
Mugabe !").
în timpul luptei de eliberare, tovarășul
Mugabe a vizitat de citeva ori România. Am
avut convorbiri — atit în România, cît si în
unele țări africane —r despre colaborarea in
timpul luptei de eliberare națională. Este
insă prima vizită ne care tovarășul Mugabe
o efectuează in România după cucerirea in
dependentei naționale. Salutăm aceasțâ vizită
si avem convingerea că ea va marca un mo
ment important in dezvoltarea colaborării eco
nomice si politice. în lupta comună împotriva
imperialismului și colonialismului, pentru
destindere, pentru independentă si pace !
(Urale si aplauze prelungite ; se scandează
„Ceaușescu-Mugabe î“).
în convorbirile de pină acum am ajuns la
multe concluzii comune cu privire la dezvol
tarea colaborării si cooperării economice. în
industrie, în agricultură, în domeniul tehnicoștiințific și cultural, precum și in alte domenii
de activitate. Am convenit să încheiem Un
Tratat de prietenie și colaborare care să așeze
pe o bază trainică relațiile dintre poporul ro
mân și poporul zimbabwean. (Aplauze și
urale puternice, prelungite ; se scandează
„Ceaușescu-Mugabe !“).
Dorim ca relațiile dintre țările noastre să
se bazeze pe principiile deplinei egalități in
drepturi, pe respectul neabătut al indepen
dentei si suveranității naționale, neamestecul
în treburile interne, avantajul reciproc. Am
înscris aceste principii si în Tratatul de prie
tenie si colaborare, asezindu-le la baza rela
țiilor noastre. Dorim să realizăm o asemenea
colaborare incit să constituie un exemplu de
relații între două state ne denlin independente,
între două popoare care au înlăturat jugul
imperialismului și colonialismului, între po
porul român — care a lichidat exploatarea ca
pitalistă șl moșierească și făurește socialismul —
și poporul zimbabwean, care luptă pentru a-și
făuri o orinduire nouă, socialistă. (Aplauze și
urale puternice, prelungite).
(Continuare in pag. a III-a)

Cuvintarea tovarășului

Robert Mugabe
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socia
liste România,
Tovarâși miniștri,
Tovarăși și prieteni,
Mă simt deosebit de emoționat de această
cinste deosebită ce mi se acordă de a mă
adresa poporului revoluționarei eroic al Româ
niei. Sint. într-adevăr, de două-ori onorat prin
faptul că mi se oferă prilejul de a mă adresa
muncitorilor întreprinderii ..23 August", al
cărei nume are profunde semnificații istorice
Si revoluționare în ceea ce privește lupta pen
tru independentă a României.
în același timp, sint deosebit de onorat de
sentimentele care au fost manifestate fată de
mine personal, fată de ponorul din Zimbabwe,
fată de partidul meu — Z.A.N.U. — care s-a
găsit în lupta sa în strinsă frăție cu Partidul
Comunist Român, față de sentimentele și. în
mod deosebit, de cuvintele atît de calde cu
care ne-a onorat tovarășul Ceaușescu pe mine.
poporul și partidul din Zimbabwe, (Aplauze
puternice, urale ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — Mugalțe !“).
De la început alianța dintre Partidul Comu
nist Român si partidul nostru, dintre România
și Zimbabwe a fost bazată pe convingerea co
mună, fermă-, că luptăm pentru un ideal uma
nitar. Această alianță a fost bazată pe con
vingerea noastră că luptăm pentru o cauză
justă. Odată cu cucerirea independentei, am
depășit acest stadiu de alianță, ne-am privit
ca adevărati frați, care luptă pentru idealuri
și o cauză comună. (Aplauze și urale puternice).
Am fost alături în această luptă ca ade
vărati frați. Au fost și momente grele, de
înfringere. Am suferit alături, dar am trans
format aceste infringed în noi momente de
’ victorie. Acum, cînd această luptă s-a în
cheiat, putem spune că ea este o victorie nu
numai a poporului din Zimbabwe, dar șUvictoria României. (Aplauze si urale puternice,
prelungite ; se scandează „Ceaușescu — Mu
gabe !").
Mă aflu în tara dumneavoastră pentru a ex
prima. în numele partidului meu. al poporului
zimbabwean, mulțumiri distinsului dumnea
voastră conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii, precum și po
porului victorios al României. Doresc să vă
exprim mulțumirile și recunoștința noastră
profundă pentru sprijinul substanțial pe care ni
l-ați acordat atît de generos în timpul luptei
noastre pentru independență națională. (Se
scandează „Ceaușescu — Mugabc !“).
Nu as 'dori să intru aici în detalii în legă
tură cu sprijinul pe care l-am primit. Doresc
totuși să declar că am primit cantități substan
țiale de armament militar, necesar pentru
lupta noastră in Zimbabwe. Permiteți-mi, de
asemenea, să declar aici că peste 2 000 de ti
neri din țara noastră au fost pregătiți in dife
rite domenii de activitate. Avem și alți aliațl
socialiști, dar nici unul dintre aceștia nu și-a
asumat o sarcină atit de grea de a pregăti in
tara sa și 2 000 de cadre. Dacă acest sprijin nu
ar fi existat, ne-am fi aflat și astăzi sub jug

colonial. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați
făcut in numele solidarității revoluționare, al
dragostei, al dorinței ca si alte popoare să
trăiască in libertate, al cauzei nobile a inter
naționalismului socialist. (Aplauze si urale
puternice, îndelungate).
Sprijinul dumneavoastră neprecupețit a
constituit o contribuție uriașă la victoria noas
tră asupra forțelor imperialismului și colonia
lismului
în numeroase rinduri am exprimat cuvinte
de laudă la adresa poporului român pentru
bravura, curajul si perseverenta sa. în timpul
întregii noastre lupte pentru independentă, noi
am fost puternic inspirați și încurajați de vic
toria obținută de noporul român asupra forțe
lor imperialiste. Cu diferite ocazii am dat
România drept exemplu poporului meu. pentru
a demonstra că un popor dotat cu voința ne
cesară si in deplină unitate poate reuși pe
deplin în atingerea obiectivelor sale. în acest
fel. România oferă unul dintre cele mai bune
exemple de apărare a independenței si suve
ranității. însuflețit de exemplul dumneavoas
tră strălucit, poporul din Zimbabwe este astăzi
unit în aspirațiile sale de a-si reconstrui tara
și de a pune bazele societății socialiste.
în această strădanie trebuie să se manifeste
din plin rolul istoric al muncitorilor. Iată de
ce noi am început in Zimbabwe să aducem la
îndeplinire sarcina esențială de organizare a

GLASUL DE PACE
AL POPORULUI ROMAN
Răspunzînd strălucitei inițiative a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în întreaga țară continuă
să se desfășoare mari și însuflețite manifestări
ale oamenilor muncii

Adunări publice Ș1 mitinguri
aie păcii în orașe și municipii

(Continuare in pag. a IlI-a)

In timpul convorbirilor dintre tovarășii Nicola* Ceaușescu șl Robert Mugabe
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PRIETENIE ÎN ȚARA NOASTRĂ

A TOVARĂȘULUI ROBERT MUGABE

încheierea convorbirilor oficiale

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

S-A REÎNTÎLNIT, ÎN CADRUL UNUI DINEU,
CU TOVARĂȘUL ROBERT MUGABE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, s-a reintîlnit,
luni, în cadrul unui dineu, cu tova
rășul Robert Mugabe, președintele
Uniunii Naționale Africane Zimbab-

we — Frontul Patriotic, primul ministru al Republicii Zimbabwe.
Au participat tovarășii Ilie Verdet.
Nicolae Constantin. Ștefan Andrei.
Maxim Berghianu. ministrul muncii.
Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Witness Mangwende, Enos
Nkala, Frederick Shava.

Dineul a avut loc în aceeași atmo
sferă de caldă prietenie in care s-au
desfășurat întîlnirile si convorbirile
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu
și Robert Mugabe, caracteristică re
lațiilor dintre partidele, țările și
popoarele noastre.

La întreprinderea bucureșteană „23 August11

Luni, IS noiembrie, s-au încheiat
convorbirile oficiale între tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Romă-'
nia, și tovarășul Robert Mugabe, pre
ședintele Uniunii Naționale Africane
Zimbabwe — Frontul Patriotic, pri
mul ministru al Republicii Zim
babwe.
La convorbiri au participat:
Din partea română — tovarășii Ilie
Verdet. prim-ministru al guvernului.
Nicolae Constantin, viceprim-ministru. Stefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe. Maxim Berghianu, mi
nistrul muncii. Dumitru Bejan. mi
nistru secretar de stat la Ministerul
Comerțului Exterior și Cooperării
Economice
Internationale.
Silviu
Curțiceanu. secretar prezidențial si al
Consiliului de Stat, Iulian Bituleanu,
adjunct al ministrului finanțelor.
Adrian Rogojeanu. adjunct al mi
nistrului agriculturii si industriei
alimentare, general-Iocotenent .Vier
-w
W’ Stănculescu. adjunct al miniștriilui apărării naționale, .Petre Blajovici. ambasadorul tării, noastre in
Republica Zimbabwe, Petre Tănftsie,
director in M.A.E.
Din partea Republicii Zimbabwe —
tovarășii Witness Mangwende. mi
nistrul afacerilor externe. Enos
Nkala, ministrul finanțelor, Frede
rick Shava. ministrul planificării și

dezvoltării forței de muncă. Moses
Mvenge. adjunct al ministrului co
merțului. Swithum Mombeshora. ad
junct al ministrului agriculturii. -E.
Mangaza, secretar adjunct la Minis
terul Planificării si Dezvoltării For
ței de Muncă. E. Mushagarara. se
cretar adjunct la Ministerul Finanțe
lor. general de brigadă Agnew Kambew, de la Ministerul Apărării Na
ționale. Alois M. Chidoda, subsecre
tar la Ministerul Afacerilor Externe.
W. Chiwewe. subsecretar la Cabine
tul primului ministru. C. Tazvishaya,
secretar particular al primului mi
nistru.
Cu acest prilej, tovarășul Robert
Mugabe a exprimat profunda grati
tudine pentru ospitalitatea cu care a
fost înconjurat — împreună cu mem
brii delegației — in timpul șederii
în România frățească. Totodată, a
subliniat că, în cursul vizitei, a avut
posibilitatea să-și facă o imagine cu
. prinzătoare despre realizările obținute de România prietenă in edil'iearea noii societăți socialiste,
arătind că a rămașputernicimpresionat de felul în care sînt puse în va
loare resursele naturale si umane
ale tării. în scopul creșterii continue
a bunăstării întregului popor.
în încheierea convorbirilor, tova
rășii Nicolae Ceausescu și Robert
Mugabe au evidențiat cu satisfacție
caracterul fructuos al dialogului pur-

tat în aceste zile la București, care
se înscrie — prin rezultatele sale —
ca un moment de deosebită însemnă
tate în dezvoltarea relațiilor dintre '■
cele două țări, in întărirea solidari
tății dintre P.C.R. si Z.A.N.U.—F.P.,
a prieteniei dintre poporul român și
poporul zimbabwean. A fost reliefată
hotărirea ambelor părți de a acțio
na pentru rfealizarea. în bune con
diții. a înțelegerilor convenite, manifestîndu-se convingerea că, pe baza
lor, se va amplifica conlucrarea
dintre Partidul Comunist Român și
Uniunea Națională Africană Zim
babwe — Frontul Patriotic, se vor
extinde și adinei raporturile dintre
România și Zimbabwe pe plan poli
tic, economic, tehnico-știintific. cul
tural și în alte sfere de activitate.
Totodată, a fost afirmată încrede
rea că. în spiritul celor discutate.
Republica Socialistă România și Re
publica Zimbabwe vor conlucra tot
mai strîns în viata internațională,
adueîndu-și, prin eforturi comune, o
contribuție activă la'&earea unui cli
mat de destindere, securitate. ^încre
dere și colaborare în Europa,. AfelfiRsw
și pe celelalte contfrtente. Ia edifi
carea unei lumi mai drepte si mai
bune, care să asigure pacea, inde
pendența și dezvoltarea liberă a fie
cărei națiuni.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu si Ro
bert Mugabe au apreciat că promo-

varea susținută a conlucrării multi
laterale dintre cele două partide și
țări corespunde intereselor si aspirațiilor de progres ale ambelor po
poare, servește cauzei generale a co
laborării, înțelegerii și păcii in lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresat tovarășului Robert Mugabe,
Uniunii Nationale Afrioane Zim
babwe — Frontul Patriotic, guver
nului, întregului popor zimbabwean
urări de succese tot mai mari în
înaintarea tării pe calea progresului
economic. în dezvoltarea sa democra
tică. socialistă.
Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie,
înțelegere si stimă reciprocă, carac
teristică raporturilor dintre partidele,
țările și popoarele noastre

Luni dimineață, tovarășii Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și
Robert Mugabe, președintele Uniunii Naționale Africane Zimbabwe — Frontul Patriotic. primul ministru al Republicii Zimbabwe, au fost oaspeții întreprinderii „23 August" din Capitală, una
din cele mai puternice unităti ale in
dustriei noastre constructoare de ma
șini.
Au fost prezent! tovarășii Xlie
Verdet. Nicolae Constantin. Gheorghe Pană.
Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale zimbabweene care
il însoțesc pe primul ministru.
La sosire.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Robert Mu
gabe au fost întimpinați cu cordiali
tate de loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini. Alexan
dru Roșu, adjunct al ministrului. Ma
rin Nedelcu, directorul centralei in
dustriale de resort. Florian Ionescu,
prim-secretar al Comitetului de par
tid al sectorului 3 al Capitalei, de
numeroși constructori de mașini.
Oamenii muncii care lucrează în această mare întreprindere industrială
au făcut celor doi conducători o pri
mire însuflețită; exprimînd. prin în
delungi aplauze si urale. sentimente-

le de simpatie fată de poporul prie
ten al Republicii Zimbabwe și calea
de dezvoltare pe oare a ales-o după
dobîndirea independenței, convinge
rea că noul dialog la nivel înalt de
la București va constitui un moment
de referință in cronica relațiilor de
solidaritate, de prietenie si colabora
re dintre țările și popoarele noastre.
O, formație, alcătuită din membri
ai gărzilor patriotice și ai formațiu
nilor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, a prezentat
onorul.
Tineri si tinere au oferit tovarăși
lor Nicolae Ceausescu si Robert
Mugabe buchete de flori.
Solilor poporului Zimbabwean li
s-a oferit, cu prilejul acestei vizite,
posibilitatea de a cunoaște o serie
de realizări de seanA ale industriei
constructoare de mașini românești, o
gamă largă de produse necesare sec
toarelor de bază ale economiei na
ționale. Sint realizări care s-au im
pus, in același timp, pe piața mon
dială, prin înalta lor tehnicitate și
complexitate. Vizita a oferit, tot
odată, ocazia de a se investiga, și în
acest domeniu, modalitățile concrete
de extindere a colaborării dintre
România și Zimbabwe.
în timpul vizitării unor sectoare
productive de bază, ing. Dumitru
Constantin, directorul întreprinderii.

s

Mitingul prieteniei de la uzinele „23 August”
(Urmare din pag. I)

tn prezidiu au luat totodată loc
tovarășii Witness Mangwende, mi
nistrul afacerilor externe, Enos
Nkala, ministrul finanțelor, Frede
rick Shava, ministrul planificării si
dezvoltării forței de muncă, Moses
Mvenge, adjunct al ministrului co
merțului, Swithum Mombeshora,
adjunct al ministrului agriculturii,
E. Mangaza, secretar adjunct la
Ministerul Planificării și Dez
voltării Forței de Muncă, E. Mu
shagarara. secretar adjunct la Mi
nisterul Finanțelor, general de bri
gadă Agnew Kambew, de la Mi
nisterul Apărării Naționale, Alois
M. Chidoda, subsecretar la Minis
terul Afacerilor Externe, W. Chi
wewe, subsecretar la Cabinetul primulul ministru, C. Tazvishaya, setretar particular al primului ministru.
Sala de festivități a clubului era
împodobită sărbătorește. Portretele

Din inițiativa biroului comitetului
județean de partid. în industria
băcăuană a fost declanșată o largă
acțiune pentru sporirea productivită
ții muncii și obținerea, pină la finele
acestui an, a unei insemuate produc
ții suplimentare numai pe seama fo
losirii cit mai judicioase a capacită
ților existente. Colective alcătuite din
activjști de partid, specialiști, eco
nomiști. cadre de conducere au ana
lizat aprofundat, la fata locului, mo
dul in care sint folosite mașinile, utilajele, instalațiile si spatiile de
producție in majoritatea întreprinde
rilor. Au fost identificate, astfel, re
surse insuficient valorificate, la des
coperirea cărora au contribuit nu
meroși oameni ai muncii din unită
țile respective. Modalitățile de ac
țiune au fost concretizate în progra
mele de măsuri tehnice și organiza
torice elaborate de consiliile de con
ducere și comitetele de partid din
întreprinderi. In prezent se acțio
nează pentru traducerea în viată a
prevederilor acestor programe.
...Platforma petrochimică Borzesti.
în cadrul celor trei mari uzine, pro
gramul întocmit pe baza analizelor
efectuate asigură obținerea unei pro
ducții suplimentare in valoare de 300
milioane lei. De la inginerul Valen
tin Anastasiu. directorul tehnic al
combinatului, aflăm că principala di
recție de acțiune o constituie atin
gerea înainte de termen a parametri
lor proiectați la toate cele cinci in
stalații puse in funcțiune in ultima
vreme, precum și valorificarea inte
grală și la un grad superior a țițeiu
lui. Pină acum s-a realizat o pro
ducție suplimentară în valoare de
peste 200 milioane lei. concretizată in
circa 400 000 tone produse petroliere.
2 300 tone polistiren. 021 tone antidăunători și alte produse solicitate de

tovarășilor Nicolae Ceaușescu și
Robert Mugabe, încadrate de dra
pelele de stat ale celor două țări,
dominau fundalul scenei. Era în
scrisă urarea „Să se dezvolte con
tinuu relațiile de prietenie și cola
borare dintre Republica Socialistă
România și Republica Zimbabwe,
in interesul celor două popoare, al
politicii de pace, destindere, inde
pendență și securitate in întreaga
lume !“.
In deschiderea mitingului au fost
intonate imnurile de stat ale Re
publicii Zimbabwe și Republicii So
cialiste România.
•Mitingul a fost deschis de tova
rășul Gheorghe Pană.
.
întimpinați cu îndelungi și pu
ternice aplauze, la miting au luat
cuvintul
tovarășii
Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, și Robert Mugabe, pre
ședintele Uniunii Naționale Africa
ne Zimbabwe — Frontul Patriotic,

beneficiarii Interni și partenerii ex
terni. Pentru materializarea angaja
mentului asumat, petrochimiștii lu
crează in prezent la montarea in
spatiile existente a unor noi linii
pentru fabricarea cauciucului sinte
tic; concomitent, ei acționează pen
tru perfectionarea fluxului tehnologic
de la instalațiile de insecticide, pen
tru asimilarea în fabricație a unor

primul ministru al Republicii Zim
babwe.
Cuvintările tovarășilor Nicolae
Ceaușescu și Robert Mugabe au
fost urmărite cu un viu interes ți
subliniate in repetate rinduri cu
aplauze și urale.
In ovațiile celor prezenți, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Robert Mu
gabe se îmbrățișează, salută pe
participanții la miting, care aclamă
mitiute in șir „Ceaușescu—Mugabe!“.
Ei au dat astfel expresie prețuirii
pe care o poartă celor doi conducă
tori de partid, satisfacției lor de
pline pentru intilnirea dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Robert
Mugabe, ce se va înscrie ca un mo
ment de referință in cronica rela
țiilor de prietenie șl colaborare din
tre partidele, țările și popoarele
noastre, ca o contribuție de seamă
la cauza păcii și înțelegerii intre
popoarele lumii.
Mitingul prieteniei româno-zimbabweene s-a încheiat intr-o at
mosferă vibrantă, entuziastă.

Gheorghe Rădăvoi a propus să fie asimilate și introduse in fabricație un
agitator pentru instalațiile de trata
ment termic și un aerator pentru
stațiile de epurare a apelor, produse
mult solicitate pe piața externă.
Pentru a „colecționa" cit mai multe
propuneri de acest fel, organizațiile
de partid au introdus in fiecare sec
ție și atelier „dosarul ideilor". Așa

drul Festivalului național „Cintarea
României".
Demnă de remarcat este si iniția
tiva comitetului de partid de la Sche
la de extracție a petrolului Comănești, care a organizat un colectiv
special pentru depistarea și repune
rea in funcțiune a tuturor sondelor
abandonate. Pină la această dată au
fost reactivate 29 de sonde vechi,

O experiență valoroasă în industria județului Bacău :

CU ACELEAȘI CAPACITĂȚI - IMPORTANTĂ

PRODUCȚIE-MARFĂ PESTE PLAN
noi sortimente de latexuri care se
aduc din import.
Rezerve importante au fost desco
perite și la întreprinderea metalurgi
că din Bacău. Ele se referă la mo
dernizarea producției de armături
industriale din fontă și creșterea in
dicelui de utilizare a mașinilorunelte. la punerea în funcțiune a
noilor cuptoare de la turnătoria de
fontă etc. De subliniat că programele
întocmite sint îmbunătățite perma
nent cu noi propuneri. Bunăoară,
maistrul principal Mihal Caraiman
a venit cu ideea amenajării în spa
tiile existente a unei linii tehnologi
ce speciale pentru fabricarea ro
binetelor tip fluture, iar inginerul

au apărut o serie de idei care vi
zează valorificarea completă a spâ
nului în întreprindere. înlocuirea unor
utilaje de slab randament. îmbună
tățirea calității nisipurilor pentru
formare, precum și cele care au
declanșat inițiativele muncitorești
„Nici o mașină și nici un utilai sub
randamentul planificat, nici un mi
nut nelucrat !“ și „Fiecare inginer și
tehnician să rezolve o problemă tehnico-economică in afara sarcinilor de
producție". La aceasta din urmă au
aderat aproape toți inginerii, tehni
cienii și maiștrii din întreprindere,
fiecare propunîndu-și să-și aducă o
contribuție cit mai mare la acțiunea
de creație tehnico-științifică din ca

obținindu-se un spor de producție de
circa 3 000 tone de titei. Maistrul Ni
colae Necula. secretarul comitetului
de partid, apreciază că pjnă la finele
anului vor fi puse în funcțiune încă
20 de sonde calamitate, precum și 7
sonde noi. ceea ce va contribui la
realizarea unei producții superioare
realizărilor din anul trecut cu circa
100 000 de tone de titei.
Studiile întreprinse au scos la
iveală resurse nebănuite și Ia cele
două mari combinate de prelucrare
a lemnului din Bacău $1 Comănești.
la întreprinderea de mașini-unelte,
întreprinderea de postav „Proletarul".
Combinatul de celuloză și hirtie
Letea, întreprinderea minieră. Nu

mai prlntr-o aprovizionare ritmică cu
materii prime, la C.P.L. Bacău, de
exemplu, se va obține o producție
suplimentară in valoare de 15 mi
lioane lei. Iar la întreprinderea de
utilaj chimic Borzești, prin reduce
rea timpului de reparații la mașinile-unelte. extinderea tehnologiilor
avansate de lucru și modernizarea
producției, se va realiza în plus o
producție in valoare de 28 milioa
ne Iei.
Tovarășul Nicolae Buzdugan, secre
tar al comitetului județean de partid,
ne spunea că analizele intreprinse au
pus in evidență faptul că industria
băcăuană va realiza pină la finele anului o producție-marfă suplimentară
în valoare de 1 miliard de lei, con
cretizată in mii de tone de produse
petroliere și cărbune, mașini-unelte.
armături industriale din fontă, orga
ne de asamblare, mobilă, materiale
de construcții, țesături și alte produse
necesare economiei naționale.
Firește, sînt rezerve importante
care pot și trebuie să fie puse in
valoare. Este meritul organelor și Or
ganizațiilor de partid, al tuturor oa
menilor muncii din industria băcă
uană de ă le fj descoperit. Dar în
treaga cinstire li se va cuveni atunci
cind toate aceste resurse vor fi va
lorificate la maximum -in folosul economiei. al nostru, al tutilror. După
modul cum acționează, după rezul
tatele de pină acum, oamenii muncii
din industria iudețului Bacău își vor
respecta cu siguranță cuvintul. Nu
mai in 10 luni de muncă intensă M
plină de abnegație pentru îndeplini
rea și depășirea planului pe acest
an. ei au realizat o producție-marfă
suplimentară in valoare de 760.2 mi
lioane lei. Așadar, la orizont, mi
liardul 1

Gheorghe BALTA

corespondentul „Scînteii"

a prezentat oaspeților din Republica
Zimbabwe date semnificative pri
vind profilul și evoluția acestei uni
tăți. El a relevat, cu acest prilej,
atenția deosebită și Sprijinul con
stant de care colectivul de oameni ai
muncii s-a bucurat din partea con
ducerii partidului și statului, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
care a vizitat în repetate rinduri
întreprinderea, orientind eforturile
lor în direcția unei cit mai bune or
ganizări a producției și a muncii,
perfecționării produselor, creșterii
eficientei economice.
înaltilor oaspeți le-au fost prezen
tate performanțele tehnice și carac
teristicile funcționale ale diferitelor
motoare realizate aici, menite a
echipă locomotivele ce duc faima
acestui colectiv în multe tăn ale
lumii, instalații de foraj și altele.
Primul ministru al Republicii Zim
babwe a putut cunoaște, în același
timp, utilaje complexe proiectate și
realizate de specialiștii de aici pen-.
tru importante sectoare economice
— industriile metalurgică, chimică și
altele. Au retinut în -mod deosebit
atenția realizările colectivului de la
întreprinderea ,.23 August" in dome
niul sectorului feroviar. Primul mi
nistru al Republicii Zimbabwe a
avut cuvinte de apreciere Ia adresa
celor văzute, relevînd impresia deo
sebită lăsată de gradul ridicat de
dotare tehnică a întreprinderii, pro- ‘
dusele de mare complexitate reali*zate ,de colectivul bucureștean. orga
nizarea remarcabilă a procesului de
fabricație, subliniind că toate acesțea sint pilduitoare pentru poporul
• Zimbabwean. Aceste aprecieri și-au
găsit expresie în cele consemnate de
distinsul oaspete în cartea de onoare
a întreprinderii.
în timpul vizitei, tovarășul Nicolae
Ceaușescu s-a interesat de mo
dul in care sînt Îndeplinite sarci
nile de producție din acest prim an
al cincinalului, de rezultatele obți
nute pe linia dezvoltării bazei teh
nice, a modernizării tehnologiilor, a
înnoirii producției, în spiritul indica
țiilor date cu prilejul întilnirilor
avute cu colectivul muncitoresc de la
„23 August". . Secretarul general
al partidului a stabilit, si cu acest prilej, o serie de sarcini care
privesc
îmbunătățirea
activității
productive, situarea acesteia la ni
velul de înzestrare tehnică și de pre
gătire profesională a pprst laiului
muncitor de care dispune întreprin
derea bucureșteană.
La sfirșitul vizitei in halele de
producție, la cantina întreprinderii,
tovarășului Robert Mugabe i-au fost
prezentate condițiile in care servesc
masa oamenii muncii de la „23 Au
gust".
Tovarășii Nicolae Ceâyșescu $1
Robert Mugabe s-au îndreptat apoi
spre sala de festivități a clubului
întreprinderii „23 August", unde a
avut loc mitingul prieteniei românozimbabweene.

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL
economiile înregistrate la consumul
Întreprinderea
tehnologic propriu, care se ridică
„Electrocentrale"
la un milion de kWh. (Constantin
din Piatra Neamț
Eforturile energeticienilor între
prinderii „Electrocentrale" din Pia
tra Neamț de a valorifica su
perior potențialul apelor Bistriței
au fost încununate de un succes
deosebit : îndeplinirea cu aproape 2
luni mai devreme a planului anual
la producția de energie electrică,
asigurîndu-se astfel condițiile ca
pină la sfirșitul anului să realizeze
o producție suplimentară de 300 000
MWh. Avansul realizat se datorea
ză scurtării duratei reparațiilor și
reviziilor la fiecare grup electrogen
din cele 13 hidrocentrale, precum
și optimizării utilizării debitelor
Bistriței. De asemenea, în produc
ția suplimentară livrată sistemului
energetic național se regăsesc și

★

Mureș : Suplimentar —
260 milioane kWh
energie electricâ
Colectivele de energeticieni de la
Iernut, Fintinele și Tîrnăveni din
oadrul întreprinderii ..Electrocen
trale" Mureș au livrat suplimentar,
in perioada care a trecut de la în
ceputul anului și pină acum, sis
temului energetic național, peste
260 milioane kWh energie electri
că. Este de remarcat că acest spor
de producție a fost obținut în con
dițiile economisirii a peste 4 700
tone combustibil convențional și a
diminuării consumului propriu cu
6,5 milioane kWh energie electrică.
(Gh. Giurgiu).

Blagovici).
9 unităti economice

din județul Bistrita-Năsăud

Colectivele muncitorești din in
dustria județului . Bistrita-Năsăud
și-au sporit eforturile pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de
plan. Astfel, 9 unităti economice au
raportat pină în prezent îndeplini
rea obligațiilor de plan pe întregul
an al actualului cincinal la produc
ția industrială. Printre acestea fi
gurează grupurile de șantiere in
stalații montaj și construtții fores
tiere. Pină la finele anului’1981 aceste unități vor obține o produc
ție suplimentară in valoare de pes
te 20 milioane lei. (Gheorghe
Crișan).

*.
Brăila : Succese la realizarea
producției pentru export
Harnicul colectiv de oameni a!
muncii de la Combinatul de fibre
artificiale din Brăila a reușit să-si
îndeplinească integral sarcinile de
producție prevăzute la export pen
tru întregul an 1981. De la începu
tul acestui an, muncitorii, inginerii
și tehnicienii acestei mari unități
industriale au realizat și livrat la
export o mare cantitate de produ
se, intre care 572 tone celofibră, 895
tone fire sintetice și 300 tone rețele
cord. Pină la sfirșitul anului, pro
ducția livrată suplimentar la ex
port va depăși 10 milioane Iei. (C.
Ifrim).
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
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Dorim ca această colaborare să demon
streze că, prin relațiile lor economice, tehnico-științifice și culturale, prin solidarita
tea lor în construcția vieții noi, cit și în
lupta pe plan internațional, două popoare
care doresc să trăiască libere pot să cola
boreze cu bune rezultate, să obțină progrese
cit mai rapide pe calea dezvoltării lor.
Aceasta constituie singura cale pentru a se
pune cu desăvirșire capăt imperialismului si
colonialismului, pentru- a asigura fiecărui
popor deplina independentă, dreptul de a fi
stăpin pe destinele sale, de a-și făuri viața
în mod liber, așa cum do"ește. fără nici un
amestec din afară ! (Aplau
ze și uraie puternice.
prelungite).

Dragi
prieteni,

tovarăși

zeze în Balcani, în Europa, în întreaga
lume relații noi, care să pună capăt încor
dării, trecutului care a dăunat foarte
mult progresului și libertății popoarelor !
(Aplauze și uraie puternice ; se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
Acționăm cu toată hotărîrea împotriva
rachetelor cu rază medie de acțiune, ne
pronunțăm pentru a nu se amplasa noi
rachete in Europa și pentru a se trece la
retragerea și desființarea celor existente.
Europa are nevoie nu de rachete nucleare,
cu rază medie sau cu altă rază de acțiune.
Europa are nevoie de pace, are nevoie să
fie ferită de distrugerea atomică 1 Nu avem
nevoie nici de arma cu neutroni ! Avem

ți

în viața internațională au
avut si au loc profunde
schimbări revoluționare. Se
afirmă cu tot mai multă
putere voința popoarelor de
a lichida deplin orice ur
mări ale dominației colo
nialiste și imperialiste, de
a fi stăpîne pe destinele lor.
Noi considerăm că acest
curs al vieții internaționale,
al luptei popoarelor consti
tuie una din trăsăturile
fundamentale, care are un
rol hotăritor în desfășura
rea vieții internaționale.
Căci viitorul apariine poli
ticii de independentă. de
pogres economic si social,
de destindere și de pace !
(Aplauze și uraie puternice,
îndelungate).
Nu putem să neglijăm
faptul că în viata interna
țională s-au înregistrat ac
țiuni care au dus la agrava
rea relațiilor. Au loc o serie
de conflicte și acțiuni, care
reprezintă un pericol pu
ternic pentru independenta
popoarelor, pentru dezvol
tarea lor, pentru destindere
și pace ; se întreprind ac
țiuni în vederea consolidă
rii zonelor de influentă,
pentru o reîmpărțire a
acestor zone. Este necesar
ca. în fata acestor acțiuni,
a încordării grave din viata
internațională, să se acțio
neze întt-o strînsă unitate
din partea tuturor . forțelor
progresiste șisantiim peria?
liste, a tuturor popoarelor
Care doresc să trăiască în
pace și libertate, pentru a
pune capăt politicii de în
cordare, cursei înarmărilor,
pentru a asigura pacea si
independența tuturor națiunilor. (Aplauze
și uraie prelungite, puternice).
Ca tară socialistă. România desfășoară o
activitate susținută pentru întărirea cola
borării cu toate statele socialiste — în pri
mul rind cu vecinii săi — pentru depăși
rea divergentelor existente, pentru întări
rea solidarității si colaborării acestor state,
fiind convinsă că aceasta corespunde inte
reselor construcției socialiste în fiecare
țară, construcției socialiste în general, caut
zei socialismului, destinderii, independen
tei si păcii în lume. (Aplauze si uraie- pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu —
P.C.R.
„Ceaușescu — pace !“).
Dezvoltăm larg relațiile cu țările în curs
de dezvoltare, cu toate statele care și-au
cucețit independenta si luptă pentru conso
lidarea ei. cu țările nealiniate, cu statele
mici și mijlocii. înscriind această colabora
re și solidaritate in lupta împotriva impe
rialismului și colonialismului, pentru drep
tul popoarelor la independență si pace !
(Aplauze și uraie puternice, prelungite).
în același timp, dezvoltăm activ, relațiile
și cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate
statele lumii, fără deosebire de orinduire
socială. în spiritul principiilor coexistenței
pașnice. Punem la baza tuturor relațiilor
noastre principiile deplinei egalități în
drepturi, respectul independenței si suvera
nității, neamestecul in treburile interne, re
nunțarea la forță si la amenințarea cu forța,
dreptul fiecărui popor de a fi pe deplin
stăpin pe destinele sale. (Aplauze și uraie
puternice).
Ne pronunțăm cu toată hotărîrea pentru
soluționarea tuturor conflictelor existente,
a problemelor litigioase dintre state numai
și numai prin tratative. Considerăm că nu
există problemă între state, oricit de com
plicată ar fi, care să nu poată fi soluțio
nată prin tratative 1 Este in interesul fie
cărei națiuni, al tuturor popoarelor să se
renunțe la calea militară in rezolvarea
problemelor dintre state, să se dea dovadă
de înaltă responsabilitate pentru viața po
poarelor, pentru cauza păcii, șă se facă
totul pentru soluționarea problemelor prin
tratative I (Aplauze și uraie puternice î se
scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“).
Ca țară europeană, România acționează
cu toată fermitatea pentru securitate și
cooperare în Europa. Acționăm ca la reu
niunea ce se desfășoară la Madrid să se
obțină rezultate cit mai pozitive, să se
convoace conferința pentru încredere și
dezarmare pe continentul nostru, să se asi
gure continuitatea procesului de securitate
și cooperare început la Helsinki, prin orga
nizarea de noi reuniuni, să se adopte mă
suri de dezvoltare a încrederii și cooperării
in Europa. Pornind de la faptul că Europa
constituie un continent unitar și că trebuie
să lichidăm împărțirea ei in blocuri mili
tare sau în blocjiri economice, să asigurăm
unitatea deplină a Europei, bazată pe ega
litate. pe respectarea orînduirilor sociale
din fiecare țară, pe interesele comune de a
păstra pacea, de a apăra minunatele cuce
riri ale civilizației, viitorul omenirii !
(Aplauze și uraie puternice, prelungite ; se
scandează „Ceaușescu — pace !“).
Acordăm o mare însemnătate dezvoltării
prieteniei și colaborării in Balcani, trans
formării acestei regiuni într-o zonă a co
laborării pașnice, fără arme nucleare. Este
in interesul popoarelor din Balcani să
realizăm in această zonă, atit de frămintată
în trecut, o zonă a prieteniei și colaborării.
Să demonstrăm că este posibil să se reali

nevoie de o Europă în care viata generației
actuale, viața generațiilor viitoare, a copii
lor să fie asigurată ! Să facem totul pen
tru a asigura dreptul la viață, la libertate,
la independență, la pace al popoarelor !
(Uraie și aplauze puternice ; se sdandează
„Ceaușescu — pace !“).
Doresc să adresez salutul și felicitările
noastre marilor manifestații ce se desfășoa
ră în întreaga tară : îndeosebi doresc să
salut marea manifestare a tineretului de
sîmbătă, care a demonstrat că tînăra noas
tră generație. împreună cu întregul popor,
este hotărîtă să acționeze în strînsă unitate
cu popoarele din Europa, din întreaga lume,
pentru a pune capăt înarmărilor, pântru
dreptul la viată, pentru o pace trainică in
Europa, pe întregul pămint ! (Aplauze Și
uraie puternice, prelungite ; se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
în același timp, acordăm o atenție deo
sebită luptei pentru lichidarea subdezvoltă
rii, pentru o nouă ordine economică inter
națională. care să asigure înlăturarea stării
de înapoiere în care se găsesc aproape două
treimi din omenire, ca urmare a politicii
imperialiste si colonialiste. Ne pronunțăm
pentru măsuri concrete în direcția ajutoră
rii țărilor în curs de dezvoltare în vederea
asigurării progresului lor economic și so
cial, pentru relații de echitate si egalitate,
pentru o’ asemenea colaborare internațio
nală care să asigure stabilitatea economiei
mondiale, dezvoltarea ei, depășirea crizei
economice, să ducă la o largă conlucrare
între toate statele, fără deosebire de orin
duire socială sau de nivel de dezvoltare.
(Aplauze și urile puternice, prelungite).
Acordăm o mare însemnătate rolului ță
rilor în curs de dezvoltare, întăririi solida
rității si colaborării lor, rolului mișcării de
nealiniere, acțiunii unite a acestei mișcări
pentru politica de destindere, de pace și co
laborare internațională. în acest spirit.
România via acționa și în viitor pentru a-și
aduce contribuția activă — în cadrul țărilor
în curs de dezvoltare, al mișcării țărilor
nealiniate, unde participă ca invitată — la
realizarea acestor obiective. (Aplauze și
uraie puternice, prelungite).
în timpul convorbirilor cu tovarășul Mu
gabe am făcut un schimb larg de păreri cu
privire la situația din Africa, la necesitatea
intensificării luptei pentru asigurarea inde
pendentei Namibiei, pentru lichidarea po
liticii de apartheid. De asemenea, am dis
cutat că trebuie făcut totul pentru întărirea
unității țărilor africane în cadrul Organiza
ției Unității Africane, ca o condiție a con
solidării independentei lor. a dezvoltării
economico-sociale. a asigurării păcii în Africa și în întreaga iume. (Aplauze și uraie
puternice).
Sprijinim activ lupta poporului din Na
mibia pentru independentă, a S.W.A.P.O.
— si avem convingerea că nu este de
parte momentul cînd și Namibia va cuceri
independenta națională, înscriind o nouă
victorie în lichidarea deplină a colonialis
mului în Africa și în întreaga lume ! (Aplauze si uraie puternice).
Acordăm, de asemenea, un sprijin activ
luptei pentru o pace trainică, globală. în
Orientul Mijlociu. Considerăm că trebuie
făcut totul pentru a se ajunge la o aseme
nea pace, prin organizarea unei conferințe
internaționale în cadrul Organizației Națiu
nilor Unite, pentru retragerea Israelului din
teritoriile arabe ocupate în 19S7. pentru so
luționarea problemei poporului palestinian.

pe baza dreptului său la autodeterminare. Ia
făurirea unui stat liber și independent.
(Aplauze și uraie puternice). O asemenea
pace trebuie să asigure securitatea și inde
pendenta tuturor statelor din zonă, dreptul
lor la existență liberă. Avem convingerea
că este în interesul popoarelor din Orientul
Mijlociu și al Europei, al întregii lumi, să
se realizeze cît mai rapid o pace trainică
si justă în Orientul Mijlociu. (Aplauze si
uraie puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
Ținind seama de problemele complexe
ale vieții internaționale, de cursul desfășu
rării evenimentelor, consi
derăm că este necesar să
se facă totul pentru creș
terea rolului Organizației
Națiunilor Unite, al altor
organisme internaționale în
vederea soluționării demo
cratice a problemelor din
viața internațională. Tre
buie să se asigure partici
parea in condiții de deplină
egalitate la solutionarea
problemelor a tuturor sta
telor. fără deosebire de
mărime și orinduire socială,
în primul rînd. trebuie să
se creeze condiții pentru
participarea la rezolvarea
acestor probleme a țărilor
in curs de dezvoltare. a
țărilor nealiniate, a state
lor mici și mijlocii, vital
interesate într-o soluționa
re democratică a probleme
lor, care să asigure liberta
tea și independenta fiecă
rei națiuni. (Aplauze șl
uraie puternice).
Viața, inclusiv uriașele
manifestări de masă ce șe
desfășoară în Europa și în
diferite state ale lumii,
demonstrează cu putere ro
lul crescînd al maselor
populare, al popoarelor în
lupta pentru asigurarea
dreptului lor la viată si in
dependență. Mai mult ca
oricînd, evenimentele, viata
demonstrează că popoarele
dispun de forța necesară si
că. acționind unite, ele pot
să oprească politica război
nică, cursa înarmărilor, să
asigure o politică nouă, de
egalitate și respect între
națiuni, să asigure noua
ordine economică, dezarma
rea, pacea, independenta,
să impună respectul drep
tului fundamental al națiu
nilor “la viată și libertate 1
(Aplauze și uraie indelun?
gate ; se scandează înde
lung „Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Așa cum am menționat, în aceste zile,
împreună cu tovarășul Mugabe, am ajuns la
multe concluzii comune cu privire la inten
sificarea colaborării, atît bilaterale, cit șl
pe plan internațional. De aceea, aș dori să
subliniez. încă o dată, că am deplina con
vingere că această vizită, convorbirile. în
țelegerile lâ care am ajuns si vom ajunge,
Tratatul de prietenie si colaborare pe care
îl vom semna, vor marca un moment de
importantă istorică în dezvoltarea. în noile
condiții, a relațiilor dintre România Si Re
publica Zimbabwe. As dori să exprim con
vingerea că această colaborare va cores- <
punde intereselor popoarelor noastre, cau- '
zei păcii și independentei popoarelor!
(Aplauze și uraie îndelungate ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu-Mugabe !“).
Dragi tovarăși și prieteni,
Am vizitat uzina dumneavoastră. îm
preună cu tovarășul Mugabe. Nu doresc să
mă refer acum la problemele uzinei. Am
discutat de multe ori împreună. Aveți lu
cruri bune, mai aveți multe. de făcut. Aș
dori totuși să vă felicit pentru ceea ce ați
realizat și să vă urez să lncheiați anul cu
cele mai bune rezultate, în toate domenii
le I. (Aplauze și uraie indelungate; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“).

Dragă tovarășe Mugabe,
Mîine veți încheia vizita în România. Vă
rugăm să duceți cu dumneavoastră senti
mentele de solidaritate, de caldă priete
nie, pe care poporul român le are fată de
poporul Zimbabwean, precum și urările
noastre sincere și frățești de succese tot
mai mari în înfăptuirea aspirațiilor po
porului zimbabwean, de bunăstare și pace,
de independență, de socialism ! îi urăm să
meargă cu pași fermi și siguri pe această
cale — singura care asigură popoarelor li
bertatea, fericirea și independența ! (Uraie
și aplauze prelungite, se scandează
„Ceaușescu — Mugabe !").
Trăiască prietenia și colaborarea dintre
Partidul Comunist Român și Uniunea Na
țională Africană din Zimbabwe ! (Uraie
si aplauze prelungite, se scandează
„Ceaușescu — Mugabe !“).
Trăiască colaborarea și solidaritatea în
tre Republica Socialistă România și Repu
blica Zimbabwe ! (Aplauze și uraie pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu —
Mugabe !“).
Să trăiască lupta unită a popoarelor, a
forțelor progresiste și antiimperiaîiste, pen
tru independență, pentru colaborare, pen
tru pace in întreaga lume ! (Aplauze și
uraie prelungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — pace !“).
Vă doresc dumneavoastră, tuturor oame
nilor muncii din marile uzine „23 August",
succese tot mai mari, multă sănătate și fe
ricire! (Apiauze și uraie puternice, îndelun
gate; se scandează „Ceaușescu — Mugabcl",
„Ceaușescu — pace
„Ceaușescu și po
porul !'•, „Ceaușescu — P.C.R.
Toți cei
prezenți în sală se ridică în picioare și ova
ționează minute in șir pentru prietenia, so
lidaritatea si colaborarea dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Națională Afri
cană din Zimbabwe, dintre Republica So
cialistă România și Republica Zimbabwe,
dintre poporul român și poporul zimbab
wean).

(Urmare din pag. I)

muncitorilor, sub aspectul unității si ro
lului lor. al condițiilor de muncă si al spe
cializării. precum si sub aspectul creșterii
conștiinței lor socialiste, astfel încît la mo
mentul cuvenit mijloacele de producție să
le poată fi încredințate. Ceea ce pot să
arăt aici este că lupta pe care noi am pur
tat-o împreună a dus la Independenta
noastră politică. Rămîne încă de cîștigat
independenta economică. Economia noastră
se găseste încă în mîinile altora, si nu ale
zimbabweenilor. Iată de ce vă spun că
acum cînd instrumentul independentei po
litice se află în mîinile noastre trebuie să-l
folosim pentru a întări baza
socialistă a economiei noas
tre si să diminuăm baza
capitalistă a acesteia. (Aplauze si uraie puternice.
indelungate).
Cei care au fost aliatii
noștri si frății noștri si
ne-au ajutat să demolăm
imperialismul si colonialis-y
mul. ne-au ajutat să atin
gem acest obiectiv, inde
pendenta politică. îi che
măm să rămînă în conti
nuare aliatii si frații noș
tri în lupta noastră pentru
edificarea socialismului si
pentru lichidarea bazei eco
nomice a capitalismului.
(Aplauze si uraie puternice,
indelungate).
Avem nevoie. în această
direcție, de o singură stra
tegie si formele de coope
rare trebuie să tină seamă
de obiectivele acestei stra
tegii. O strategie de natură
să ducă la întărirea bazelor
socialiste ale economiei
noastre, o strategie care să
asigure creșterea rolului
muncitorilor și al țăranilor
în economie, o strategie
prin care mijloacele de
producție să fie date în
mîinile muncitorilor si ță
ranilor noștri.
Indiferent ce înțelegeri
încheiem, indiferent care
Sint formele de cooperare
în economie pe care le
convenim, tot timpul tre
buie să avem în vedere
obiectivele acestei strategii.
Războiul continuă ; el nu
s-a terminat încă. Continuă
războiul economic cu for
țele capitaliste care doresc
să-si mențină pozițiile în
acest sector.
Există unii care privesc
•■•■■vizita mea in România si
in alte țări socialiste cu
totală neplăcere. Dar tot
asa au privit si vizitele
mele precedente în vremea
în care desfășuram lupta
pentru independentă. Ceea ce mă pre
ocupă pe mine sînt numai liniile di
rectoare pe care noi le-am stabilit în Zim
babwe, dorințele poporului din Zimbabwe.
Indiferent dacă oricine altcineva ar avea
altfel, de sentimente. Sîntem ferm hotărîți
să acționăm în continuare pentru înfringerea imperialismului și capitalismului, mergind mină în mină pentru realizarea obiec
tivului nostru — socialismul. (Aplauze și
uraie puternice, prelungite).
Sînt deosebit de fericit că relațiile noas
tre bilaterale s-au consolidat din ce în ce
mai mult, pe baza înțelegerii și încrederii
reciproce. Dar odată cu obținerea indepen
denței au apărut noi condiții și s-au creat
noi probleme. Dacă în timpul îndelungatei
perioade a luptei noastre de eliberare na
țională am reușit să .colaborăm și să obți
nem victoria împreună, în prezent, în noile
condiții social-politice, vom putea colabora
în mod și mai susținut pentru consolidarea
bazelor deosebit de trainice ale relațiilor
noastre. (Aplauze și uraie puternice, pre
lungite).
Această vizită exprimă hotărîrea fermă
a tării mele, a partidului meu. a guvernului,
de a intensifica prietenia și cooperarea
noastră. (Aplauze). Avem datoria de a
veghea împreună împotriva încercărilor
dușmanilor noștri de a ne submina rela
țiile. Vă asigurăm că este dorința noastră
să acționăm fără a precupeți nici un efort
pentru fructificarea relațiilor bilaterale și
pentru a arăta lumii întregi că popoarele
noastre sint unite in ceea ce privește prin
cipiile fundamentale, care reprezintă baza
de neclintit a acestor relații bilaterale, pre
cum și a raporturilor noastre în viața in
ternațională în ansamblu.
împărtășim în întregime punctul de ve
dere al conducătorului dumneavoastră,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al partidului
dumneavoastră privind necesitatea instau
rării păcii în lume. Lunga și greaua noas
tră luptă pentru independență și dreptate
ne-a condus la concluzia că politica blocu
rilor este dăunătoare nu numai pentru
independenta noastră recent ciștigată, dar
în general, pentru pacea mondială. Atașa
mentul nostru față de pacea lumii face ca
ideea unei lumi împărțite de obstacolele
urii și neîncrederii să fie intolerabilă.
Refuzăm să fim atrași de orice putere
pentru a ne alătura rîndurilor sale. Vom
rezista oricăror presiuni exercitate asupra
noastră încercind să ne compromită suve
ranitatea și independența, din partea ori
căruia din blocurile existente ar veni astfel
de presiuni. (Aplauze puternice). Urmărim
cu multă atenție și cu un scop bine definit
politica țărilor nealiniate. Am luptat neobo
sit pentru libertatea noastră și de aceea
vom continua să luptăm pentru a salvgar
da independenta noastră ciștigată din greui
Tării mele îi repugnă amestecul străin in
treburile interrie ale altor state indepen
dente, oriunde ar avea loc și în orice formă
s-ar manifesta. Ne pronunțăm pentru o
cooperare bilaterală și internațională, bazată
pe completa egalitate și încredere. (Aplau
ze și uraie puternice, prelungite).
împărtășim în întregime poziția conduce
rii dumneavoastră. întrucît si noi. în Zim
babwe, salutăm eforturile îndreptate spre
diminuarea încordării internaționale, pentru
destindere. Noi salutăm eforturile pentru
rezolvarea treptată a problemelor funda
mentale ale dezarmării. în această privință,
acordăm o înaltă apreciere rolului jucat de
România în elaborarea Actului final de la
Helsinki. (Aplauze și uraie puternice, pre
lungite). De asemenea, cunoaștem și dăm o
înaltă apreciere inițiativelor României me
nite să sporească securitatea în Europa,
formulate, dealtfel, și în cadrul Conferinței
de la Madrid. Sîntem pe deplin convinși că

pacea mondială este indivizibilă. Confrun
tarea militară și competiția nucleară au
consecințe deosebit de grave, nemaipomenit
de primejdioase pentru întreaga omenire.
Arsenalele nucleare deja existente sînt
mai mult decît suficiente pentru a distruge
orice formă de viață de pe planeta noas
tră. Perfecționarea continuă a armelor nu
cleare pune intr-adevăr in pericol însăși
supraviețuirea omenirii. în consecință, țara
mea sprijină pe deplin toate eforturile me
nite să conducă la ținerea unei conferințe
internaționale asupra dezarmării, inclusiv
asupra folosirii pașnice a energiei nucleare.
(Aplauze puternice).
în cadrul discuțiilor cordiale pe care le-am

Poporul din Zimbabwe admiră foarte mult
hotărîrea dumneavoastră. La întoarcerea
mea acasă, voi informa poporul meu cu
plăcere în legătură cu primirea deosebit de
călduroasă ce ni s-a făcut, cu amabilitatea
și ospitalitatea cu care am fost înconjurați,
încununate acum de această fericită ocazie
de a mă adresa muncitorilor revoluționari
de la întreprinderea „23 August".
Pentru mine și pentru membrii delega
ției, vizita pe care am făcut-o în această di
mineață la întreprinderea „23 August", pro
ducătoare de locomotive, precum și de alte
importante produse, a reprezentat o deose
bită onoare și o experiență fructuoasă.
De multi ani de zile noi am fo3t preocupați
să procurăm locomotive
și de fapt acum constatăm
că frații noștri produc ase
menea locomotive in număr
foarte mare și de foarte
mult timp. Ne aflăm in
plin proces da electrificare
a căilor ferate. Avem ne
voie. în acest context, de
locomotive electrice. Sîntem
convinși de faptul că ne
putem bizui pe România. In
baza acordurilor care vor
fi convenite, să ne livreze
echipamentul necesa-. Am
putea chiar merse mult
mai departe. Ne găsim de
fapt în situația in care sa
cer multe asemenea mUI-ace de transport, dar in Afri
ca nu există nici un fel da
fabrică
de
locomotive.
România ar putaa astfel să
construiască ea o asemenea
uzină, care la început să
asambleze locomotive, iar
mai tîrziu să producă toate
tipurile de locomotive pe
care le-am putea folosi noi.
(Aplauze și uraie puternice,
prelungite). Aceasta cu atit
mai mult cu cît noi sînțem
intr-un larg proces de dez
voltare a cooperării regio
nale
și
interregionale.
(Aplauze puternice).
Pentru noi a fost o lecție
mult mai bogată. Am văzut
de fapt un popor, cîndva
oprimat de forțele impe
rialismului. fascismului na
zist. un ponor care s-a ri
dicat victorios și și-a folosit
puterea politică, si-a orga
nizat viata independent, un
popor care și-a creat o
economie de sine stătătoa
re. Pentru noi, conducăto
rii, a fost și o altă lecție,
aceea că trebuie să fim pe
deplin conșțienți de adevă
ratele obiective ale socieiății.gtțiașțrfei.'că trebuie * să
[prgariizăm ', poporul. în. .orimul 'rina clasa muncitoare,
astfel încît să ajungem în
situația de a produce cele
necesa-e economiei națio
avut cu conducătorul dumneavoastră am
nale, de a o transforma dintr-o economie
evocat diferitele situații existente in lume.
subdezvoltată într-una dezvoltată. Numai
Sînt fericit, din nou, să constat că România
în felul acesta va fi posibil ca noi să rărămîne fermă în poziția ei de condamnare
mînem fermi in înfăptuirea obiectivului
a politicii de apartheid în Africa de Sud,
nostru — socialismul. în egală măsură,
a atitudinii Africii de Sud în problema Na
direcțiile și dezvoltarea noastră trebuie să
mibiei. Am căzut de acord că sint necesare
corespundă aceluiași obiectiv, socialismul,
măsuri pentru a se pune în aplicare preve
pentru că numai acesta ne poate da acea
derile Rezoluției 435 a Consiliului de Secu
forță și acea putere de mobili’a-e ne
ritate în problema namibiană, adoptată în
care noi am văzut-o aici. în România.
1978. (Aplauze și uraie puternice). Țările
(Aplauze și uraie puternice, prelungite).
noastre condamnă actele de agresiune în
Așa cum în trecut ne-a inspirat victoria
treprinse de Africa de Sud împotriva sta
dumneavoastră pe plan politic, asa vom
telor vecine, condamnă invazia în Angola
rămîne în continuare inspirați de realiză
și alte acte de agresiune și sabotaj, menite
rile dumneavoastră social-economice. astfel
să ducă la destabilizarea economiei Mozamincit victoria socialismului în România să
bicului, Zimbabwe, Zambiei, Botswanei și
însemne și o victorie a socialismului în
a altor state din zonă.
Zimbabwe. (Aplauze și uraie prelungite,
Am procedat, de asemenea, la un schimb
puternice).
de vederi în legătură cu fenomenele din
în încheiere, urez poporului prieten al
economia mondială. Disparitățile și inegali
României succese tot mai mari, sub condu
tățile îngrijorătoare ce se manifestă în pre
cerea dinamică a tovarășului Nicolae
zent în dezvoltarea economică constituie una
Ceaușescu. a Partidului Comunist Român.
din principalele cauze ale actualei instabili
(Aplauze si uraie puternice ; se scandează
„Ceaușescu-Mugabe !“).
tăți mondiale. Este convingerea noastră că,
vorbind despre coexistență, ea trebuie să
Vă urez succes dep’in în îndeplinirea is
includă cooperarea loială între cei mai pu
toricelor hotăriri ale Congresului al Xll-lea
ternici și cei mai slabi, între cei mai boal Partidului Comunist Român !
gați și cei mai săraci, intre cei mai dez
Trăiască prietenia si solidaritatea traini
voltați din punct de vedere industrial și
că a celor două țări a’e noastre ! (Aplauze
cei mai puțin industrializați. în egală mă
si uraie puternice, prelungite. Se scandea
ză îndelung „Ceaușescu-Mugabe !“).
sură noi ne pronunțăm pentru intensifica-ea
cooperării între înseși țările în curs de dez
Trăiască alianța militantă dintre cele
voltare. (Aplauze și uraie puternice, pre
două ponoare ale noastre ! (Aplauze și
lungite).
uraie prelungite ; se scandează „CeaușescuMugabe !“).
O nouă ordine economică este atît în in
teresul popoarelor din țările dezvoltate, cît
Trăiască tovarășul Nicolae Ceaușescu.
și al celor din țările în curs de dezvoltare.
secretar general al Partidului Comunist Ro
Numai înțelegînd faptul că lumea noastră a
mân. președintele Republicii Socialiste
devenit unică și indivizibilă este posibilă
România 1 (Aplauze puternice, uraie pre
salvarea omenirii de la o catastrofă econo
lungite ; se scandează îndelung „Ceaușescumică. Țara mea este fericită să se asocieze
Mugabe !“).
la lupta pentru o nouă ordine economică
Trăiască pacea, progresul si prosperitatea
internațională, fiind convinsă că numai pe
poporului român victorios ! (Aplauze puter
această cale omenirea va fi capabilă să
nice. prelungite, uraie).
surmonteze prăpastia care ne separă.
Trăiască pacea si securitatea mondială !
(Uraie).
Dragi tovarăși,
Trăiască
internaționalismul proletar !
(Participantii la adunare ovaționează înde
• Sîntem pe deplin conștiențl de hotărîrea
lung pentru prietenia si colabararea rodni
cu care ați depășit cu succes dificultățile
că dintre Partidul Comunist Român și
întîmpinate de țara dumneavoastră în lupta
Uniunea Națională Africană din Zimbabwe,
dintre România si Zimbabwe, dintre po
pentru îmbunătățirea nivelului general de
porul român si poporul zimbabwean. pentru
trai al poporului dumneavoastră. Eforturile
țării dumneavoastră pentru edificarea unei . conducătorii de partid si de stat ai celor
două popoare, tovarășii Nicolae Ceaușescu
lumi a păcii si cooperării sînt bine cunoscute
și Robert Mugabe. Se scandează „Ceaușescuși se bucură de înalta noastră apreciere.
Mugabe !“).
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GLASUL DE PACE AL POPORULUI ROMÂN]
Răspunzînd strălucitei inițiative

a tovarășului Nicolae Ceausescu,

in întreaga țară continuă
să se desfășoare mari și însuflețite

manifestări
ale oamenilor muncii
»

HOTĂRÎRE FERMĂ DE ACȚIUNE PENTRU OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR,
PENTRU SECURITATE ȘI C01AR0RARE IN EUROPA ȘI 1N LUME
Adunări publice și mitinguri ale păcii în orașe și municipii
SIBIU

„ Civilizația omenirii
ferită de amenințarea nuclearăI"
Sala clubului „Independența" din
pacea în Europa și în întreaga lume
Sibiu — loc tradițional de întilnire
a fost exprimată și de Maria Gindilă. muncitoare la întreprinderea
a sibienilor — devenise ieri ne
„Steaua roșie", dr. docent Carol
încăpătoare pentru cei peste 800 de
Gâlner, de la Centrul de științe so
muncitori, de tehnicieni, de ingineri,
cadre didactice, oameni de știință ciale Sibiu al Academiei de științe
și cultură, reprezentanți ai culte
sociale și politice a Republicii So
lor, elevi și studenți — români, cialiste România, Lucian Făgărăgermani, maghiari și de alte națio șanu, episcop vicar al Arhiepisco
nalități — veniți să participe la piei ortodoxe, muncitoarea Constan
marea adunare publică pentru pace ta Zdrenghea, de la întreprinderea
și dezarmare a cetățenilor mu
„7 Noiembrie", mamă a patru copii.
nicipiului. Pe eșarfele care îm
podobesc sala se putea citi :
„Ceaușescu — pace !“, „Dezarmare
TÎRGU JIU:
— pace
„NU, bombei cu neu
troni !“, „Nu vrem sporirea înar
mărilor, ci diminuarea și reducerea
lor !“.
în tot cursul adunării a domnit
o atmosferă însuflețită, de adîncă
vibrație patriotică și puternică an-,
gajare cetățenească la acțiuni in
favoarea cauzei păcii și dezarmării,
în spiritul Apelului F^țujui de
Peste 3 000 de oameni ai muncii,
mocrației și Unității Socialiste.
bărbați si femei, tineri si vîrstnici,
Gindurile și sentimentele celor
din unitățile economice, instituții și
800 de participanți, de fapt ale tu
școli din Tîrgu Jiu au luat parte
turor cetățenilor orașului, fără deo
cu însuflețire la adunarea publică
sebire de naționalitate, au fost ex
care
a avut loc în marea Sală a
primate de cei 14 vorbitori. Munci
sporturilor. încununînd șirul de
torul Aurel Hanzu. lăcătuș la în
treprinderea
„Independența". a manifestări desfășurate in între
prinderi și instituții, mitingul la
spus : „Lucrez în mijlocul puter
nicului colectiv muncitoresc de la nivel municipal a dat o puternică
expresie voinței locuitorilor din
întreprinderea „Independența". în
suși numele uzinei noastre are o acest oraș de a acționa în spiritul
Apelului Frontului Democrației și
valoare de simbol. Pacea nu poate
Unității Socialiste, împreună cu în
fi concepută decît în condiții de
tregul nostru popor, cu forțele pro
independentă și suveranitate a tu
gresiste de pretutindeni, pentru
turor națiunilor. Este o idee subli
stăvilirea primejdioasei curse ă
niată și în Apelul F.D.U.S., care
înarmărilor, reducerea cheltuielilor
ne cheamă să intensificăm acțiunile
militare,
trecerea la dezarmare.
pentru asigurarea supremului drept
Adunarea a fost deschisă de to
al popoarelor — dreptul la viață,
varășul Stefan Negret. prim-secrela libertate și independentă, la pace.
tar al Comitetului municipal de
La această chemare, pătrunsă de
partid Tîrgu Jiu, care, după ce a
cel mai profund umanism, poporul
evocat transformările adinei petre
român răspunde cu însuflețire, alăcute in' Tîrgu Jiu în anii socialis
turîndu-și glasul tuturor celor care,
mului, a relevat că întregul nos
în diferite țări, cer cu energie să se
tru popor, în numele a tot ce a
pună capăt Înarmărilor nucleare, să
se lichideze armele nucleare, orice construit, în numele grandioaselor
planuri de construcție pașnică ela
arme de distrugere în masă, să se
borate de Congresul al XII-lea ol
creeze condiții ca toate cuceririle
partidului, este profund interesat
științei si tehnicii să servească nu
statornicirea unei păci trainice
în
mai si numai oamenilor, vieții lor,
pe continentul nostru și ift lumea
progresului si civilizației întregii
„Iată de ce, cetățenii mu
umanități. Considerăm că răspunsul întreagă.
nicipiului Tg. Jiu, alături de toți
nostru va fi cu atît mai eficient cu
cetățenii patriei, salută și aprobă cu
cit se va materializa in faptele
entuziasm noua inițiativă de pace
noastre de muncă. Iată de ce eu
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
aduc la această adunare angaja
spun un NU 1 hotărît politicii înar
mentul exprimat de întregul colec
mărilor".
tiv de la „Independența". în cursul
Luînd cuvîntul in cadrul adună
mitingului care a avut loc in între
rii, Eugenia Radu, inginer, Gheor
prindere. de a ne îndeplini in con
ghe Tomereancă. profesor, Ion Blendiții bune sarcinile ce ne revin din
dea, tinăr muncitor, au relevat că
planul de stat, contribuind astfel la
Apelul Frontului Democrației și Uîntărirea patriei socialiste, la nobila
nității Socialiste, inițiat de tovarăcauză a păcii".
In cuvîntul său. profesorul Her
man Schmidt, directorul liceului de ABRUD:
matematică șl fizică nr.< 1. a spus:
.„Sînt mîndru că președintele republici! noastre, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, militează cu atîta energie pentru salvgardarea păcii,
pentru Înțelegere și prietenie cu
toate popoarele. Sint mîndru că
trăiesc în această țară, libe
Orașul Abrud, străvechi centru
ră. independentă și suverană. în
urban al Țării Moților, cunoaște,
care toți cetățenii ei. între care și
de cîțiva ani, un viguros ritm de
cel de naționalitate germană, cum
dezvoltare economică și socială. In
sînt si eu. muncesc înfrățiți in con
acest an a intrat in funcțiune fila
diții de deplină egalitate. Ca oa
tura de bumbac, cea mai tlnără
meni care răspundem de educația
unitate Industrială a județului
tinerei generații, sintem cu atît mai
Alba. în oraș își are sediul cel mai
implicați în efortul de asigurare
mare șantier din județ, cel al com
a păcii, deoarece numai într-o lume
binatului minier al cuprului. In
lipsită de spectrul războaielor poate
tîrgul de altădată al Abrudului se
fi desfășurată o activitate instrucconstruiește un nou cartier de
tiv-educativâ responsabilă și efi
blocuri, au fost date în folosință un
cientă. Apelul F.D.U.S. este pătruns
nou local de poștă, diverse alte
de spiritul răspunderii fată de pa
dotări social-edilitare.
cea întregului continent european,
Mîndri de aceste prefaceri înnoi
a cărui civilizație este amenințată
toare, al căror autori și beneficiari
grav de existenta unor mari depo
zite de armament, inclusiv nuclear, 6int, locuitorii orașului, la unison
cu toți fiii țării noastre socialiste,
de planurile care vizează continua
și-au exprimat cu prilejul unei inrea si intensificarea cursei înarmă
suflețitoare adunări publice, desfă
rilor, producerea de arme din ce
șurată ieri după-amiază in sala ci
în ce mal ucigătoare. Consider, de
nematografului din localitate, ade
aceea. înțelept și bine venit în
ziunea fierbinte Ia noua inițiativă
demnul care ni s-a adresat de a
de pace a tovarășului Nicolae
ne alătura glasurilor tuturor miliCeaușescu.
tanților pentru pace care in ultimele
Pe panourile și pancartele cu
luni, pe străzile atîtor orașe euro
care
oamenii muncii din unitățile
pene. au demonstrat împotriva
economice,
din instituțiile și șco
cursei înarmărilor'nucleare, împolile orașului au venit la adunare
triva desfășurării rachetelor cu rază
erau Înscrise chemări însuflețite :
medie de acțiune pe continent,
„Să apărăm pacea !“, „Să fie oprită
precum și a fabricării de arme cu
producerea bombei cu neutroni !“.
neutroni, pentru destindere, securi
„Popoare ale lumii, să facem totul
tate și colaborare. îmi exprim spri
pentru
a asigura viitorul copiilor
jinul total față de propunerile
noștri
!“.
României îndreptate spre înfăp
„Tulnicul moților a chemat din
tuirea dezarmării, consolidarea pă
străbuni la faptă demnă, a averti
cii. Trăiască pacea — es lebe der
zat primejdiile. Astăzi, tulnicul
Frieden !“.
moțesc ne cheamă să apărăm
pacea, tihna pruncilor, munca Si
Aceeași hotărîre fermă de a apăra

medicul Nicolae Urian, studenta
Carmen Simion. Nicolae Stanciu,
președintele consiliului municipal al
sindicatelor, și alții.
Moțiunea adoptată la adunare și
adresată tovarășului Nicolae
Ceaușescu exprimă sprijinul tutu
ror oamenilor muncii — români,
germani, maghiari — din munici
piul Sibiu față de Întreaga politică
internă și externă a partidului și
statului nostru, hotărirea lor de a
acționa, Împreună cu întregul po
por, pentru triumful cauzei păcii.
(Nicolae Brujan, corespondentul
„Sein teii").

„Inițiativa tovarășului

Nicolae Ceaușescu
răspunde intereselor vitale
ale tuturor popoarelor"

in toate comunele există dispensare
moderne, bine înzestrate. Nobilă
mărturie a grijii față de om. carac
teristică politicii partidului și sta
tului nostru, tovarășului Nicolae
Ceaușescu. Din respect pentru om,
pentru viața lui să ne ridicăm în
apărarea păcii. Să cerem hotărît in
terzicerea unor arme cum este bom
ba cu neutroni, al cărei rol ar fi să
ucidă oamenii și să lase neatinse
bunurile fabricanților de arme. Nu
poate fi conceput ceva mai inuman,
mai monstruos. Iată de ce afirmăm
fără șovăire că inițiativa de pace a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu.
Apelul F.D.U.S., care cheamă toate

BICAZ:

pentru făurirea unei lumi
fără războaie"

*

*
*

„înarmările să fie zăgăzuite,

atomul să slujească doar progresului"

în rinduri dese, oamenii muncii
de la fabricile de ciment din Bicaz
T și Tașca, din alte întreprinderi, din
instituții și. scoli s-au îndreptat spre
centru reunindu-se intr-o masivă
coloană ce a străbătut strada prin
șui Nicolae Ceaușescu, reflectă
cipală a orașului. înțr-un singur
o dată mai mult spiritul de inaltă
glas, miile de oameni — tineri și
răspundere manifestat de conducăvîrstnici, bărbați și femei ț- scan
torul iubit al partidului și statului
dau
lozinci care dădeau expresie
nostru față de destinele poporului
voinței lor de a se pune capăt înar
român, față de viitorul întregii omărilor nucleare, a trăi în pace și
meniri. Cetățenii orașului Tg. Jiu,
înțelegere cu alte popoare.
toți gorjenii — au subliniat unii
„Sintem “recunoscători secreta
dintre vorbitori — cer cu hotărîre
rului general al partidului, tova
să se oprească amplasarea de noi
rășul Nicolae Ceaușescu. pentru
rachete nucleare în Europa și să se
înțelepciunea cu care conduce desti
înlăture cele existente, să se renun
nele tării, pentru preocuparea
țe la folosirea bombei cu neutroni,
neobosită de a înlătura primejdiile
să se treacă imediat la adoptarea
la
adresa păcii. Iată de ce apro
unor măsuri efective de dezarmare.
băm și apreciem cu căldură noua ■
La rîndul lor, Victor Căpățînă,
și nobila inițiativă de pace, care ne
președintele comitetului local al
mobilizează la o luptă și mai ac
luptătorilor antifasciști, Gheorghe
tivă pentru apărarea vieții și păcii
Constantinescu, medic, Roxana Hai- omenirii"
— a spus profesorul Dradu, pionieră, Constantin Retezanu,
gomir Oprea, aflat în rîndul de
președintele organizației municipale
monstranților. v
a O.D.U.S.. Florica Vlad. munci
După marș, îiv sala clubului fa
toare, Vasile Ionescu. veteran de
bricii de ciment a avut loc o mare
război, Ileana Predescu, muncitoa
adunare
publică. Participanții și-au
re, Ion Tomescu, cercetător, au
exprimat deplina lor adeziune la
arătat în cuvîntul lor că România,
Apelul Frontului Democrației și
președintele ei aduc in permanență
Unității Socialiste, adoptat din ini
contribuții de cea mai mare însem
nătate la soluționarea problemelor țiativa tovarășului Nicolae
arzătoare care frămintă omenirea
Ceaușescu. De la tribuna adunării,
contemporană. Ei și-au afirmat
muncitorul Cornel Neagu. de la
sprijinul deplin față de programul
Combinatul de lianți si azbociment,
amplu și cuprinzător de înfăptuire a spus, între altele : „Constructorii
a dezarmării, în primul rind a de
zarmării nucleare, susținut de
România, al cărui obiectiv funda ȚĂNDĂREI
jr
mental este făurirea unei lumi
fără arme și războaie, a păcii și
bunei înțelegeri între popoare.
Intr-o atmosferă entuziastă, par
ticipanții la adunarea publică au
adoptat o moțiune adresată Comi
tetului Central al P.C.R., tovarășu
Vremea rece, de adevărată iarnă,
lui Nicolae Ceaușescu. (Dumitru
nu a împiedicat pe locuitorii orașu
Prună, corespondentul „Scînteii").
lui Țăndărei să ia parte cu însufle
țire la mitingul pentru pace si
dezarmare care s-a tinut pe stadio
nul din localitate. S-au adunat aci
peste 4 500 de cetățeni, de diferite
profesii, bărbați și femei, tineri și
vîrstnici, dornici cu toții să-și ma
nifeste si in acest cadru, la nivelul
orașului, după ce au făcut-o in uni
tățile în care muncesc, adeziunea la
roadele ei pașnice — a spus tn
6trălucita inițiativă de pace a tova
cadrul adunării ’ Rodica Șerban,
tinără muncitoare filatoare. în a- rășului Nicolae Ceaușescu. Participanții purtau pancarte pe care se
mintirea străbunilor noștri, care au
luptat pentru libertate și dreptate, putea citi : „Ceausescu-pace !“,
„Vrem să ne bucurăm în liniște
a părinților care colindau țara oferindu-și brațele de muncă, dar mai
de roadele muncii noastre și să
ales in numele vieții noastre noi,
trăim în pace cu toate popoarele
al bucuriei și satisfacției pe care lumii !“, „NU ! — armelor nuclea
o Încerc trăind și muncind în A- re !“. Lozinci cu conținut asemănă
brudul renăscut, noi spunem cu tor au fost scandate cu entuziasm
fermitate : «Vrem pace 1», «Nu
in cursul adunării.
vrem arme nucleare !», «Nu vrem
Deschizînd mitingul, tovarășul
rachete în Europa !»".
loan Ciulea, economist la Combi
Constantin Natu, primarul orașului
natul minier al cuprului Roșia Po
Țăndărei. a spus : „Asemenea în
ieni — Abrud, a adus in adunare
tregului nostru popor, cetățenii ce
cuvîntul răspicat al constructorilor :
lui mai tinăr oraș de pe meleagu
„Ocupația noastră este aceea de a
rile ialomitene răspund cu însufle
construi, de a smulge muntelui noi
țire Apelului pentru dezarmare si
zăcăminte, de a-i descoperi bogă
pace al Frontului Democrației și
țiile. Orice amenințare la adresa pă
Unității Socialiste — nouă si strălu
cii lovește și în aceste planuri de
construcție pașnică ale noastre.
cită inițiativă a tovarășului Nicolae
Avem incă munți de cercetat, orașe
Ceaușescu — si iși manifestă șl în
de reîntinerit, drumuri de construit.
acest cadru adeziunea lor plenară
Pentru aceasta dorim pace, dezar
la ideile acestui document, care
mare, înțelegere și colaborare în
oglindește o inaltă răspundere pen
tre popoare".
>
tru soarta generațiilor de azi si de
Pioniera Liliana Morar si efevul
miine din tara noastră și de pretu
Marin Ștefan au dat glas năzuinței
tindeni".
tuturor „puilor de moți" de a învăța
sîrguincios pentru a fi miine meș
în cuvinte pornite din inimă. Pa
teri mari, de a zburda în voie pe
vel Grigore. președintele Organiza
lunci, sănătoși și fără grijă, siguri
ției Democrației și Unității Socia
pe visele lor frumoase, netulbu
liste de la întreprinderea de indus
rate de coșmarul armelor ucigă
trializare a sfeclei de zahăr, vete
toare. „Numai cu citeva decenii In
ranii de război Constantin Taras și
urmă, prezenta medicului în Țara
Benone Ionescu. pionierii Nicoleta
Moților era un fapt rar — mărturi
Voiculeț și Mariana David au dat
sea medicul Ileana Sicoie. Acum

„Susținem ferm propunerile

popoarele să acționeze pentru lichi
darea armamentelor nucleare, poar
tă pecetea unui pilduitor umanism.
Aceasta face cinste neamului nos
tru și bravului său cirmaci".
Și alți vorbitori s-au exprimat in
același spirit combativ. Urmașii lui
Horia și Iancu, uniți in cuget cu
țara intreagă, și-au ‘exprimat și in
moțiunea adresată Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae
Ceaușescu. voința tot atit de neclin
tită, ca și Munții Apuseni, de a ac
ționa pentru o lume a păcii și
prieteniei, despovărată de arme,
căreia să-i aparțină viitorul. (Ște
fan Dinică, corespondentul „Scinteii").
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Bicazului au zăgăzuit apele Bistri
ței și ale altor riuri, au înălțat ba- .
raiul, aii făcut ca opera lor să dea
lumină. Ei sini tot „atit de hotărîțl
să-și aducă contribuția la stăvilirea'
stăvilirea^
cursei înarmărilorcursă spre
ț
moarte si distrugere — la dezarma j
re. astfel ca atomul să dea energie
nu pentru bombe, ci pentru binele
oamenilor". în același spirit au vor
bit si medicul Antonia Feto. țăranul
Niculiță Gîngă, laboranta Felicia
*
Humă si tehnicianul Ion Țăranu și
alti vorbitori. Cu toții au arătat în
cuvinte pornite din inimă că A*
pelul F.D.U.S. constituie expresia
elocventă a voinței de pace a în
*
tregului nostru popor, a dorinței Iui
nestrămutate de a acționa, îm
preună cu forțele înaintate de pre
tutindeni, pentru apărarea dreptu
lui cel mai de preț al oamenilor —
dreptul la viată, la pace. Cuvintele
vorbitorilor au fost subliniate de
Îndelungi aplauze și urale. S-a
scandat cu putere ..Ceausescu —
România — pace !“, „Vom munci și
vom lupta, pacea o vom apăra !“.
Aceste gînduri au fost reluate și
In moțiunea adresată de adunare
Comitetului Central al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, in care
este exprimată hotărirea locuitori
lor orașului de a nu-și precupeți
eforturile pentru inflorirea patriei,
pentru întărirea continuă a forțelor
păcii și înțelegerii intre popoare.
(Constantin Blagovici, coresponden
tul „Scînteii").
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Solidaritate și acțiune

unită în lupta pentru pace,
pentru viață /“
expresie sentimentelor de recunoș
tință fată de conducătorul iubit al
partidului nostru pentru neobosita
6a activitate îndreptată spre asigu
rarea condițiilor favorabile pentru
ca poporul nostru să-și poată con
centra eforturile muncii pașnice de
edificare a socialismului si comu
nismului pe pămintul patriei. Vor
bitorii s-au pronunțat ferm împo
triva escaladării cursei înarmărilor
nucleare, arătînd cu exemple con
crete pericolele pe care le ■ gene
rează si poverile pe care le aruncă
pe umerii tuturor popoarelor. ..Sin
tem alături de toți cei care pe di
ferite meridiane — a spus maistrul
Ion Ciupitu. de la secția de indus
trie locală — desfășoară acțiuni
energice împotriva cursei înarmări
lor. cer să fie lichidat armamentul
nuclear din Europa și de pretu
tindeni".
„Să ne strîngem rindurile in
jurul partidului, al secretarului
său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, luptător neobosit pentru
cauza păcii și dezarmării. Apelul
F.D.U.S. cheamă Ia unire si acțiu
ne pentru asigurarea dreptului tu
turor popoarelor Ia Învățătură, la
viață, la libertate și pace — a spus
Învățătoarea Teodora Marinescu.
Nutrim convingerea că. prin lupta
unită a popoarelor, vor putea fi în
făptuite idealurile Înalte de pace,
prietenie și colaborare care animă
pe toti oamenii cinstiți".
Participanții au adoptat prin
aplauze entuziaste o moțiune adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu, prin care se afir
mă cn tărie hotărirea lor, a tuturor
cetățenilor orașului de a acționa
pentru o pace trainică și o lume
mai bună și mai dreaptă pe pla
neta noastră. (Mihai Vișoiu, co
respondentul „Scînteii").

„România, pace
...Pentru citeva ore
ori chiar pentru o zi.
media de virstă a
Bucureștilor a fost
perceptibil
coborită.
Orașul a fost mai ti
năr decît este. Spre
București au curs riurile tinere ale speran
ței. Marea cetate ce
I-a văzut cindva, bi
ruitor, pe un Mihai
Viteazul s-a văzut
simbătă, 14 noiembrie
1981, cucerită de tineri
și tinerețe. A fost
această zi de început
de iarnă, asemeni ulti
melor ramuri gustătoare de frunze, blind
■tnțelepțită de presim
țirea zăpezii.
Marșul spre Bucu
rești a fost un Marș
al Păcii și istoria —
avem ambiția să credem -4- va păstra desenul 'acestei patetice
zile
ei
... In hronicile
„ -nemUrtțdăfe.
După zeci fi sute de
intilniri ale iubitorilor
păcii — deci construc
tori de pace — era fi
resc să ne imaginăm
un eveniment total,
de înalte semnificații,
capabil să ne ofere
nouă, românilor, po
sibilitatea de a ne face
auzit glasul. Frumoa
sele fețe tinere ale
participanților la Marful Păcii purtau firești
semne de preocupare.
Sentimentul matur al
răspunderii față de
viața vetrei genetice
s-a extins asupra în
tregii cosmice vetre
care e planeta Pământ.
Cetățeni ai României,
tinerii s-au descoperit
cu mândrie in ipostaza
de cetățeni ai lumii.
Iată de ce ei au considerat că e nevoie de
vocile lor vestejind
zăngănitul de arme,
Iată de ce ei au do-

Undit încrederea că se
alătură, demni fi lu
cizi, unei campanii de
negare a războiului ca
fenomen social fi de
scoatere a lui in afara
legii, campanie de o
amplitudine incă nemaiintilnită. Iți poți
rosti cu fermitate op
țiunea sfintă pentru
pace numai cînd ești
sigur că posibilitatea
infrinării stihiilor exis
tă. Încă există, și nu
trebuie pierdută nici
o singură clipă in

Gheorghe
TOMOZEI
efortul de salvgardare
a păcii. , ' '
Sintem, s-a spus, un
popor iubitor de pace,
pe care viscolele isto
riei nu l-au clintit din
colțul de lume pe
care e stăpîn. Pana
vrednică a cronicarilor
români, dar și de alte
neamuri, ne-a lăudat
meșteșugul cu care,
dacă a fost nevoie (și
a fost de prea multe
ori nevoie), am știut
să ne apărăm zestrea
de pace. Dar la fel s-a
vorbit și despre, ști
ința și silința cu care
am apărat pacea, a
noastră și-a altora.
Și, o spunem cu cre
dința că acest gind ne
iluminează, poate nicicînd în istorie pre
zența în lume a
României n-a fost mâi
vie ca azi, nicicind nu
s-a vorbit atit de mult
de vocația de pace a
României, de inițiati
vele ei generoase, de
netulburatul ei entu
ziasm ce urmărește
instăpînirea unor re

lății de colaborare paș
nică intre țările tu
turor ■ continentelor,
astfel incit războiul să
devină un anacronism.
Cine va scrie istoria
celei de-a doua jumă
tăți a secolului 20 va
cita repetat, stăruitor,
numele României, pro
pagatoare de pace ft,
prin exemplul ei, un
model de luptătoare
împotriva dezastrului
fie el nuclear, fie „
mitat" la mijloace
luptă convenționale.
Credem că erorile ce
au condus unele state
la acceptarea fără ri
postă a escaladării hitlerismului, înainte de
cel de-al doilea, război
mondial, fi in care,
sfidind iminența de
clanșării mașinăriilor
monstruoase ale .arse
nalelor, unii oameni
politici socoteau,, mes
chin, că „limitate" vor
fi fi poftele naziste,
nu se mai pot repeta.
Sintem împotriva amenințării cu forța
de oriunde ne-ar veni,
avem inflexibila sete
de creație pașnică a
omului tinăr pentru
care splendorile vieții
sint, și trebuie. să rămină, tangibile, f‘pfnul
conjugind logic ■visul
și rigoarea, cuvintul
blajin, dar fi gestul
pedepsitor.
La București, s-a
înscris o nouă pagină
din ' proteica trudă
pentru impunerea
păcii.
La București .tineri
reprezentind toate zo
nele și regiunile, „țări"
locuite de români, dar
în primul rind Țara,1
au propus cu strălu
cire, tuturor popoare
lor între care trăim,
fericita sinonimie
..ROMANIA — PACE.'".
ex
D

1

Cu demnitate
Din boabele de aur de sub soare,
Nenumărate cite sînt și mari,
Cu măiestria marilor brutari,
Doar piine noi vom coace în cuptoare.

Iar în adîncul rece de salină
Vom scormoni prin roca veche, dură,
Și cea mai fină sare, cea mai pură,
O vom aduce-n palme la lumină.

Din vii alese — struguri aurii —
Vom face vinul cel de viață lungă,
O mie de ani pace să ne-ajungă,
Să ne-omenim in fiecare zi.
Pentru-a slăvi ce-i mai frumos, mai bun
In calmă revărsare de lumină,
Cu pace-n inimi și cu zi senina,
Azi, demn, cuvîntul iată că vi-l spun I

Traian D. LUNGU

Apelul rațiunii
...Și iată că românii și-au topit
din plumbul sorocit ca să detune
nu gloanțe, ci Apelul înțelept
diseminind in lume rațiune.
Calandrele invirt în rotative
o literă menită să convingă
că mult dorita pace încă poate
să se ridice din genunchi ți să învingă
Renasc înalt speranțele de pace,
umanitatea își revendică menirea.
Se vrea intens și pentru totdeauna
eliberată de coțmare, omenirea.

RACHED ELIAS DAOUD
student libanez la I.M.F
Clui-Napoca
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ÎN AGRICULTURĂ, PE ȘANTIERE Șl ÎN TRANSPORTURI
măsuri energice și operative pentru
desfășurarea normală a activității
Vintul puternic și precipitațiile
din ultimele zile au afectat cea mai
mare parte a țării, împiedicind
buna desfășurare a activității mai
ales in agricultură. Potrivit datelor
furnizate de Institutul de meteoro
logie și hidrologie, in partea de est
și sud-est a țării vintul a avut o
intensitate de 80—90 km/oră, iar in
unele zone, cum a fost la Brăila,
viteza viatului a atins chiar 105
km,oră, viteză rar intilnită in
această perioadă a anului. Precipi
tațiile — mai mult sub formă de
ploaie — au însumat 10—12 litri pe
metrul pătrat ; doar in Dobrogea
cantitățile de apă au fost mai mari,
atingind 30—40 litri De metrul pă
trat. în Moldova, precipitațiile au
fost sub formă de zăpadă. Meteo
rologii apreciază că zona afectată
de vint se deplasează spre estul
târli — Moldova, Dobrogea si estul
Munteniei — fenomenul ca atare
retrăgindu-se. Vor continua să cadă
precipitații în sud-estul țării. Con
dițiile create ca urmare a efec
telor vîntului puternic si a preci
pitațiilor impun ca in întreaga
economie, dar mal cu seamă in
agricul.;ară. pe șantierele de inves
tiții. in transporturi să fie luate
măsuri hotărite in vederea bunei
desfășurări a întregii activități. în
ce direcții trebuie să se acționeze
în aceste zile ?
TRANSPORTUL PRODUSELOR
AGRICOLE DIN CÎMP trebuie să
preocupe în cea mai mare măsură
cadrele de conducere din unitățile
agricole, consiliile populare, orga
nele și organizațiile de partid. Deși
ne aflăm la mijlocul lunii noiem
brie. în unele unități agricole din
județele Călărași. Constanta și
Brăila continuă să existe pe oimp
unele cantități de porumb care tre
buie transportat de urgență la ba
zele de recepție și la locurile de
depozitare din unitățile agricole.
De asemenea, o mare atenție tre
buie acordată stringerii și transpor
tării ultimelor cantități de sfeclă
de zahăr, cu deosebire in județele
Dolj. Teleorman. Călărași, Giurgiu,
Timiș și altele. Pe cîmp sint, de
asemenea, mulți coceni de porumb.
Potrivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, pină ieri, 16 noiembrie,
eu fost eliberate terenurile de res
turile vegetale în proporție de nu

mai 75 la sută in întreprinderile agricole de stat si de 84 la sută in
cooperativele agricole. Trebuie folo
sită dm plan fiecare oră bună de
lucru pentru a stringe toti cocenii
de porumb in vederea insilozării —
sursă importantă de completare a
furajelor necesare animalelor — și
pentru a se crea front de lucru
tractoarelor la executarea arături
lor adinei.
ÎN LEGUMICULTURA. Vintul
care a suflat în rafale, a rupt folia

® ÎN AGRICULTURĂ — să fie mobilizate toate
forțele și mijloacele pentru depozitarea cit mai re
pede a recoltei din cîmp, pentru adăpostirea anima
lelor și asigurarea furajelor necesare.
® PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚII — efor
turi susținute pentru accelerarea ritmului de mon
taj și încheierea lucrărilor interioare.

® ÎN TRANSPORTURI — disciplină și răspun
dere pentru funcționarea neîntreruptă a tuturor
mijloacelor de transport, pentru aprovizionarea
ritmică a întreprinderilor.
de polietilenă de pe unele solarii
și a desprins bucăți de sticlă la
sere. Ministerul Agriculturii a re
comandat ca în unitățile agricole
din zonele afectate de vint să fie
luate de îndată măsuri de prote
jare a solariilor, iar la șere sticla
spartă să fie înlocuită imediat, ast
fel incit culturile de legume să nu
fie afectate în nici un fel. De ase
menea, în sectorul legumicol este
necesar să continue recoltarea rădăcinoaselor și a verzei. transpor
tul și depozitarea cu grijă a aces
tor produse, astfel îneît să se evite
orice pierderi.
ÎN ZOOTEHNIE. în aceste zile,
cea mai mare atenție trebuie acor
dată bunei adăpostiri și furajări a
animalelor. în acest scop, la toate
grajdurile și alte adăposturi pentru
animale trebuie reparate de urgen
ță și bine etanșeizate ferestrele șl
ușile pentru a se preveni curenta
de aer și scăderea temperaturii.

De la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor
Ministerul Transporturilor si Tele
comunicațiilor anunță că pe liniile
*eroviare magistrale si secundare
mt ih stare de funcționare instala
țiile de semnalizare si electrificare,
cu excepția sectorului de cale ferată
electrificat Buzău — Făurei. unde
remoroarea trenurilor este asigurată
cu locomotive diesel. în stațiile Adjud. Bacău. Birlad. Cîmpulung-Est,
Crasna. Pașcani. Roman, Suceava șl
Vaslui, datorită zăpezii viscolite,
există dificultăți în manevrarea ma
cazurilor.
în scopul asigurării condițiilor de
siguranță, ih desfășurarea traficului
pe calea ferată, se acționează cu per
sonal feroviar si efective militare.
Circulația rutieră este asigurată ne
toate drumurile naționale, cu excep
ția DN 17, Km 113—115 (Bistriță —
Vatra Dornei). unde s-au format su
luri de zăpadă groase de 35—70 cm.
Transportul de călători si mărfuri
este încă afectat în județele Iași și
1 ceava. în ultimele ore. ca urmare

a cantității de zăpadă care a căzut și
a viscolului, circulația rutieră a fost
îngreunată și în județele Bacău, Bu
zău, Caraș-Severin, Galați. Vaslui și
Vrancea. Se înregistrează dificultăți
și în efectuarea transporturilor pe
unele drumuri județene si comunale,
fiind suspendate 96 de trasee și alte
190 fiind prescurtate. Se acționează
pentru asigurarea transporturilor, aprovizionării populației și unităților
industriale.
Activitatea portuară în zona Con
stanta — Mangalia continuă șă fie
îngreunată, iar în sectorul Sulina —
Calafat este întreruptă datorită vîn
tului puternic. Pe sectorul DrobetaTurnu Severin — Baziaș. activitatea
se desfășoară normal.
Legăturile de telecomunicații se
mențin întrerupte la 27 oficii P.T.T.R.
și 36 consilii populate din următoa
rele județe : Brăila. Buzău, Călărași,
Constanta, Dîmbovița. Giurgiu. Ga
lați, Ialomița. Olt, Prahova, Teleor
man, Tulcea și Vrancea.
(Agerpres)
Temperaturile .minime vor fi cuprinse
între minus 8 șl plus 2 grade. Iar cele
maxime intre minus 3 șl plus 7 grade.
Ceață locală in a doua parte a Inter
valului. în București : Vreme rece, cu
cerul temporar noros, favorabil ninso
rii slabe la începutul Intervalului, vin
tul va sufla moderat, cu intensificări
de scurtă durată din sectorul nordestlo. Temperaturile minime vor ii cu
prinse intre minus 5 și minus 1 grad,
iar cele maxime între plus 1 șl plus
5 grade. (Cornellu Pop, meteorolog de
serviciu).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18,
și 20 noiembrie. In țară : Vreme
ece. Cerul va fi temporar noros. Vor
ădea precipitații locale, îndeosebi în
lordul șl estul țării, mal ales sub for
mă de ninsoare. Vintul va mai pre
zenta intensificări la Începutul interva
lului In estul țârii, cu viteze pînă la
90 kilometri pe oră, viscolind zăpada.

teatre
• Teatrul National (sala mică) : Caligula — 19, (sala Atelier) : Așteptîn<lu-l pe Godot (amînat din 11 XI) —
19.30.
o Filarmonica „George Enescu" (Ate
neul Român) : „Orga și muzica mari
lor epoci creatoare". Recital : Valen• tin Radu — 19,30.
• Opera Română : Precauțiunl inu
tile (I-a Fllie Mal Gardee) — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Mâgureanu) : Menajeria
de sticlă — 19,30. (sala Grădina Icoa
nei) : Cum se numeau cei patru Beat
les ? — 19,30.
• Teatrul Mic : Nu sint Turnul Eiffel
— 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe auto
strada — 20.
• Teatrul de comedie : Concurs de
frumusețe — 19,30.
• Teatrul „Nottara” (sala Magheru):
Jocul vieții și al morții in deșertul de
cenușă — 19,30, (sala Studio) : Inele,
cercei, beteală — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) :
O noapte furtunoasă — 19,30.

Cu prioritate trebuie efectuate aces
te lucrări la adăposturile pentru
animalele tinere. De asemenea, in
vederea bunei hrăniri a animalelor,
astfel ca nivelul producției să nu
scadă, este necesar să se asigure
furajarea lor normală, prin aduce-:
rea'' în adăposturi sau în încăperi
alăturate a furajelor din depozite și
organizarea preparării lor, creindu-se stocuri de rezervă pentru mi
nimum o săptămînă. în același
timp, se va urmări ca instalațiile de

• A.R.I.A. (la Palatul sporturilor șl
culturii) : Concert extraordinar cu
Mircea Banlciu, Anda Călugăreanu,
Valeriu Sterian șl grupul „SONG“ —
19.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy) : Veselie Ia Tănase —
19.30, (sala Victoria) : Idolul femeilor
— 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" :
La hanul veseliei — 19.
• Teatrul „Ion Vasllescu" din Giur
giu : Jumătatea mea e întreagă —
19.30.
• Circul București : Music hali la
circ — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Frații Cri?
— 17.

cinema
• Mondo umano : CENTRAL — 9;
11,15; 13,30; 16; 18; 20, ARTA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Croaziera : SCALA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• întoarcere la dragostea dinții : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,

® NOI UNII DE ME
TROU. în cursul acestui cin

de metrou, prin instalarea de
amortizoare din cauciuc De șine.

cinal (1981—1985) in U.R.S.S. se
construiesc noi linii de metrou.
Pină in 1985 vor fi date in ex
ploatare 112 km de magistrale
subterane, care vor desconges
tiona circulatta urbană de la su
prafață. în 1983 se va da in
funcțiune metroul din Gorki, iar
un an mal tirziu cel din Minsk.
Se va continua construirea lini
ilor subterane la Dnepropetrovsk,
Novosibirsk, Kuibișev. Sverd
lovsk. Totodată, se vor încheia
lucrările de documentare la
proiectele de metrou din Riga,
Omsk, Alma-Ata, Perm. Rostov
pe Don. Specialiștii sovietici
studiază în prezent si problema
reducerii zgomotului pe liniile

® ORAȘUL DE BA
ZALT. în apropiere de insula
Lansarete, din arhipelagul Ca
nare, un grup de scafandri
italieni au descoperit, la adîncimea de 12 metri, porțiunea unui
gigantic zid, construit din blocuri
masive de bazalt. în apropiere
au fost observate, de asemenea,
coloane de piatră de proporții
impresionante, avînd încrustate
diferite simboluri ciudate. în
opinia șefului expediției, Pipo
Capellano, descoperirea repre
zintă o parte dintr-o construc
ție portuară, aparținind unui
străvechi
oraș, neidentificat
pină acum.

apă să funcționeze fără întrerupere
în toate adăposturile.
PE ȘANTIERELE DE INVESTI
ȚII există posibilități pentru des
fășurarea susținută a activității
constructorilor și montorllor, pen
tru accelerarea ritmului de lucru și
finalizarea rapidă a lucrărilor pro
gramate. în acest scop, este nece
sar ca Ia toate obiectivele aflate in
construcție să fie asigurate cu ma
ximă urgență toate condițiile pen
tru continuitatea lucrului pe tim
pul iernii. Ne referim, în primul
rind. la închiderea spațiilor con
struite, organizarea temeinică a lu
crului în interior, concomitent cu
verificarea atentă și punerea in
stare de funcționare normală a sur
selor de energie și căldură, apro
vizionarea ritmică cu utilaje teh
nologice și materiale de construcții
necesare tuturor punctelor de lu
cru. Prioritatea pe care o solicită
asemenea preocupări impune, tot

odată. Întărirea ordinii si discipli
nei in muncă, stabilirea pină la ul
timul amănunt a sarcinilor ce revin
fiecărei echipe, fiecărui muncitor
de pe șantiere.
ÎN TRANSPORTURI, așa cum
am fost informați de la ministerul
de resort. în cursul zilei de ieri s-a
circulat pe toate liniile magistrale
și secundare de cale ferată, precum
și pe drumurile naționale, cu ex
cepția DN-17. Bistrița — Vatra
Dornei, kilometrul 113—115. Trafi
cul de călători șl mărfuri cu mij
loace auto a continuat să fie afec
tat în județele Iași și Suceava.
S-au înregistrat, de asemenea, di
ficultăți și pe unele drumuri jude
țene și comunale din județele Ba
cău. Buzău, Cai'aș-Severin. Galați.
Vaslui și Vrancea, o serie de
trasee de transport fiind suspenda
te 6au scurtate. Este necesar ca oa
menii muncii din acest sector să asigure. in continuare, o desfășura
re fluidă a transporturilor, contri
buind astfel la bunul mers al în
tregii activități economice.
întrucit condițiile climatice din
această perioadă continuă să fie
nefavorabile, se cere mai mult ca
oricînd să se acționeze energic,
bine organizat pentru desfășurarea
normală a activității în agricultură,
pe șantierele de investiții și in
transporturi. Tocmai în asemenea
situații mai grele se verifică cel
mai bine capacitatea politică a or
ganelor și organizațiilor de partid,
activitatea organizatorică desfășu
rată de cadrele de conducere si
specialiștii din unitățile economice,
dăruirea în muncă a oamenilor
care lucrează pe ogoare, pe șantie
rele de construcții și în transpor
turi. Interesele economiei naționa
le, ale noastre, ale tuturor, cer ca
toate roadele acestui an care se mai
află pe cîmp să fie puse cit mal re
pede la adăpost, iar activitatea în
zootehnie si in celelalte sectoare ale
agriculturii să decurgă normal. Cu
și mai multă abnegație ca pină
acum trebuie să acționeze oamenii
muncii de pe șantierele de con
strucții și din transporturi pentru
a termina la datele stabilite obiec
tivele planificate, pentru a asigura
desfășurarea normală, fără întreru
peri a transporturilor, de aceasta
depinzînd în mare măsură bunul
mers al activității în întreaga eco
nomie.

zilei

Ambasadorul Republicii Socialiste
Cehoslovace. Lumir Hanak. a oferit,
luni după-amiază. o recepție, cu
ocazia încheierii misiunii sale în țara
noastră.
Au participat tovarășii Ion Pățan,
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul aprovizionării tehnico-materiale si controlului gospodăririi fon
durilor fixe, Virgil Teodorescu. vice
președinte al Marii Adunări Natio
nals. Gheorghe Caranfil. ministrul
industriei chimice. Trandafir Cocârlă. ministrul energiei electrice. Du
mitrii Turcnș, adjunct de șef de sec
ție ta C.C. ai P.C.R.. Constantin Oancșa, adjunct al ministrului afacerilor
externe, reprezentant! ai conducerii
unor instituții centrale, oameni ' de
știință si cultură, ziariști.
Aii luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți
membri ai corpului diplomatic.

Eremia. președintele Bănbii române
de comerț exterior, reprezentanți ai
conducerii unor instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.
Au. luat parte, de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice acreditați la
București, alți membri ai corpului
diplomatic.

★

GIULEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Ștefan Luchian : DRUMUL SĂRII
— 18: 18: 20.
■ Toată lumea este a mea ; DRUMUL
SARtI — 10,30, LIRA — 15,30; 19, COS
MOS — 9; 12; 16; 19.
• O lume fără cer — 15,30; 17,30;
19.30, Campionul — 10; 12,30 : VIITO
RUL.
• învingătorul : MIORIȚA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Convoiul 1 POPULAR — 15,30; 17,30;
19.30.
• Ana și „hoțul" : FLACARA
—
15,30; 17,30; 19.30.
• Călăuza : CAPITOL — 9; .12,30; 18;
19,30.
• Lupii mărilor : SALA MARE A PA
LATULUI — 16,30; 19,30, PATRIA —
9; 11,30; 14,30; 17; 19,30, BUCUREȘTI
— 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18;
20,15.
• Șoțul Ideal : FAVORIT — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FEROVIAR —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ostaticii de la Bella Vista s VIC
TORIA — 9,30; 12,30; 16; 19.
• Război șl pace : TIMPURI NOI —
9; 12,30; 18.
• Oricum tata mă va snopi — 15,30,
Pe aid nu se trece — ll: FERENTARI.

• ENIGMA DE PE
PEKTUSAN.In nOTdul RPDCoreene, la granița cu R. P.
Chineză, se află muntele Pektusan, în vlrful căruia se Întinde
lacul Cihondji, format la sfîrșitul veacului al XVIII-lea, in
craterul unui vulcan. împrejuri
mile atrag numeroși turiști, care
relatau de multă vreme despre
apariția, la malul lacului, aflat
la trei mii metri altitudine, a
unui animal ciudat, „de mări
mea unui taur". Deplasată
la fața locului, o expediție
de oameni de știință a obser
vat recent cum, dis-de-dimineață, un animal neobișnuit a
coborit dintr-un vlrf de munte,
s-a aruncat în apa rece a lacu
lui, traversindu-1 in circa o

★

Centenarul nașterii lui Eugen Lovinescu, personalitate de prestigiu a
culturii românești moderne, care
prin întreaga sa activitate și-a adus
o contribuție de seamă lă dezvolta
rea literaturii naționale, a fost oma
giat, luni seara. în Capitală, in ca
drul unei manifestări organizate de
Uniunea scriitorilor.
Despre personalitatea scriitorului
și semnificația majoră a operei saie
au vorbit Dumitru ' Radu Popescu,
președintele Uniunii Scriitorilor. Alexandtu Piru. Ov. S. Crohmălniceanu, Alexandru George. Livius
Ciocârlie. Eugen Jebeleanu. Mircea
Iorgulescu, Ioana Postelnicu, Alexan
dru Husar. Pompiliu Mareea si Eu
gen Simion.

★

La librăria „Luceafărul" din Sibiu
a fost deschisă luni la amiază expo
ziția de carte a Editurii Academiei
Germane de Științe — „Akademie
Verlag" — din Berlin.
(Agerpres)
• Avarul : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15; 20.
• Ziua de naștere a unul t.lnăr varșovlan : COTROCENI — 15; 17,30; 20.
• Fiul meu — 15,30, .„Am fost șaispre
zece — 17,30; 19,30 : PACEA.
• Intimplare nocturnă — 15,30; 17,30;
19,30. Shabana — 9; 12 : MUNCA.
• înainte de zbor : PROGRESUL —
16; 13; 20.
• Războiul stelelor : FESTIVAL — 9;
12; 16; 19.
O Kramer contra Kramer : STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Program de desene animate — 9,15;
11,30; 13; 14,30, Hamlet — 16,15; 19.15:
DOINA.
• Asociatul : EFORIE — 9;
11,15;
13,30; 13,45; 18; 20,15.
a Yankeii : GRIVIȚA — 9; 12; 16; 19,
TOMIS — 9; 12; 16; 19, VOLGA — 9;
12; 16; 19.
• Piedone In Egipt s BUZEȘTI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Iubirea are multe fețe : MELODIA
— 9; 12; 16; 19, GLORIA — 9; 12; 16;
19.
• Ghețuri pe înălțimi : AURORA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTU
RAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
FLAMURA — 9; 11; 13.13; 15,30; 17,45;
20.

ȘI ÎNSUFLEȚITELE MANIFESTĂRI ALE TINERETULUI ȚĂRII 1N ACESTE
ZILE - ELOCVENTE EXPRESII ALE UNEI REALITĂȚI MAJORE:

pentru cauza dezarmării, păcii, progresului
„Doresc să salut marea manifestare a tineretului de
sîmbătă, care a demonstrat că tînăra noastră generație, îm
preună cu întregul popor, este hotărîtă să acționeze în strînsă unitate cu popoarele din Europa, din întreaga lume,
pentru a pune capăt înarmărilor, pentru dreptul la viață,
pentru o pace trainică în Europa, pe întregul pămînt
NICOLAE CEAUȘESCU
Adunarea Generală a O.N.U. a
adoptat, prin consens, așa cum s-a
anunțat, proiectul de rezoluție
„Anul internațional al tinerelului :
participare, dezvoltare, pace" — im
portantă inițiativă a României și
la care s-au alăturat alte 81 de
state, din toate zonele geografice
ale lumii. Prin aceasta a fost apro
bat programul de măsuri, și activi
tăți pentru pregătirea și marcarea,
in .1985, a unui șir de ample acțiuni
dedicate tineretului, program elabo
rat de Comitetul consultativ inter
național pentru Anul internațio
nal al tineretului, organism a
cărui președinție o deține repre
zentantul României, tovarășul Nicu
Ceaușescu, secretar al C.C. al
U.T.C. Prin întregul său conținut,
rezoluția dă o elocventă expresie
a concepției țării noastre privind
tînăra generație, căile concrete de
promovare, dezvoltare si diversifi
care a cooperării internaționale pe
linie de tineret. Dealtfel, in cursul
dezbaterilor, numeroase delegații au
ținut să releve Însemnătatea activi
tății desfășurate de tara noastră în
vederea sporirii necontenite a pre
ocupărilor la scară mondială pentru
prezentul și viitorul tineretului,
elogiind, totodată, eforturile depu
se de către Comitetul consultativ,
de președintele acestuia, pentru
elaborarea unui program cit mai
larg și cuprinzător.
Unanimitatea realizată în forul
plenar al O.N.U. pune în lumină
ampla adeziune internațională față
de inițiativa României, subliniind
valabilitatea sa Istorică și legitimi
tatea sa politică, în condițiile creș
terii tot mai pregnante a aportului
tinerei generații la soluționarea, in
interesul tuturor popoarelor, a pro
blemelor vitale ale epocii noastre
— securitatea, dezarmarea, noua
ordine economică internațională,
reglementarea pe cale pașnică a
diferendelor dintre state. Această
realitate se impune cu atît mai
mult, cu cit, de-a lungul istoriei,
destinele tinerel generații — cea
mai legată de viitor — au fost hotărite de alții, în orice conflict mi
litar, tineretul, țel care prin defi
niție are menirea de a duce mai
departe creația înaintașilor, fiind
nevoit să dea cel mai greu tribut
de singe. Tinerei generații nu îi
poate fi de aceea indiferent cum
va arăta planeta ne care isi clă
dește viata, fiind pe deplin legi
timă voința sa de a participa activ
la modelarea viitorului umanității.
Inițiativa României se înscrie în
concepția generală a președintelui
Nicolae Ceaușescu asupra locului și
rolului tot mai important al tinere
tului în lumea contemporană. Con
stituie un merit incontestabil al

• IN APĂRAREA ELEFANȚILOR. Numărul
fanțiior pe continentul african
se ridică la 1,3 milioane. Se
apreciază că este un număr

României inițiativa de a se fi în
scris, încă in 1965, pe agenda Adună
rii Generale a O.N.U., pentru întiia
oară de la înființarea organizației,
un punct privind educația umanistă
a generației viitorului. Este vorba
de cunoscuta .^Declarație cu privire
la promovarea în rindurile tine
retului a idealurilor de pace, res
pect reciproc si înțelegere între
popoare". De atunci. în cadrul Adunării Generale a O.N.U. sau sub
egida altor instituții internaționale,
au fost adoptate peste 30 de rezo
luții privind tineretul. România figurînd permanent ca autor sau co
autor la aceste rezoluții.
Pornind tocmai de la această con
cepție privind rolul tinerei genera
ții in lumea contemporană, prin
noua inițiativă de pace a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. prin recentul
Apel pentru dezarmare și pace
al Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste se adresează o
vibrantă chemare tineretului să-și
spună cuvîntul în cadrul unor
largi manifestări publice, să or
ganizeze marșuri ale păcii, cerînd să se întreprindă si să se
intensifice acțiunile tuturor sta
telor si popoarelor pentru oprirea
cursei înarmărilor si reducerea ar
senalelor militare, pentru măsuri
concrete în domeniul dezarmării, și
în primul rind al dezarmării nu
cleare. pentru eliberarea omenirii
de coșmarul unui nou război.
Printr-o fericită coincidentă, adontarea de către Adunarea Gene
rală a O.N.U. a rezoluției privind
Anul internațional al tineretului a
coincis. în timp, cu grandiosul marș
al celor peste 70 000 de reprezen
tanți ai tuturor iudetelor tării, des
fășurat în Capitală sub deviza „Ti
neretul României dorește pacea".
Este o nouă si grăitoare dovadă a
faptului că inițiativa României la
O.N.U. are girul întregului tineret
al tării, se bazează ne forța a mi
lioane de tineri, ne acțiunea lor
unită. 81 astfel, cele două eveni
mente. cel petrecut în sala Adună
rii Generale a O.N.U.. cel de pe
niarile bulevarde ale capitalei
României, care a încununat amplele
acțiuni desfășurate în întreaga țâră,
se completează reciproc, prilejuind
exprimarea voinței de pace a tine
retului român și recunoașterea
acestui fapt pe plan internațional.
Aceste nobile afirmări ale tine
retului român, atît pe olan intern,
cît și Internațional, sînt în mod
determinant legate de gindirea
cutezătoare, de îndemnurile secre
tarului general al partidului nos
tru, președintele republicii. Manifestîndu-și
deplina
adeziune
față de strălucitele inițiative
și acțiuni consacrate păcii, ale

secretarului general al partidului,
barticipantii la marea manifestare
a tinerilor, studenților si copiilor
din patria noastră si-au exprimat,
în Mesajul adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cele mai vii
sentimente de gratitudine
și
recunoștință pentru dragostea si
grija părintească a conducătorului
încercat al națiunii noastre socialiste
pentru ca toți fiii țării să crească,
să învețe și să muncească în liniște
și pace, pentru a deveni construc
tori de nădeide ai socialismului si
comunismului în patria noastră.
Animată de minunatul exemplu
de neînfricat luptător pentru pace .
pe care-I oferă neîncetat, prin în
treaga sa activitate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. tînăra generație
a României socialiste este ferm hotărită să militeze pentru promo
varea politicii de pace a țării noas
tre, adresînd, totodată, un înflăcă
rat apel tinerilor de pretutindeni să
se unească pentru a apăra pacea,
pentru a apăra viața. Un apel izvorit din convingerea fermă că
propunerile și inițiativele profund
constructive, realiste și responsabile
avansate de România in domeniul
dezarmării si păcii corespund intru
totul intereselor vitale ale tineri
lor din întreaga lume, dorinței lor
de a învăța, munci și trăi într-o
lume a păcii și înțelegerii între po
poare.
Intr-adevăr, așa cum o arată atît
rezoluția adoptată la O.N.U.. cît și
Apelul adresat de tineretul din
România tinerei generații a lumii,
există o bază subiectivă și obiectivă*
*
puternică pentru o acțiune unită :
tineretul din întreaga lume dorește
pacea, este interesat în înfăptuirea
dezarmării. Pentru că. chiar și fără
ca tunurile să tragă, fără ca
bombele să cadă, destinele a zeci
și zeci de milioane de tineri de pe
cele mai diferite meridiane sint grav
mutilate ; cele peste 500 de miliarde
de dolari cheltuite anual în scopuri
militare reprezintă sume uriașe
sustrase de la bugetele pentru
scoli, locuri de muntă. asistentă
sanitară.
■;
•? *'?■'
Chemind la acțiuni unite pentru
Stăvilirea cursei nesăbuite a înar
mărilor, pentru dezarmare, partidul
și statul nostru au în vedere că
tineretul reprezintă un detașament
din cele mai dinamice ale lumii
contemporane, nutrind de aceea
convingerea că acțiunea solidară a
tinerelor generații de pretutindeni,
alături de forțele largi progresiste
din întreaga lume, poate asigura
pacea, dreptul fundamental al oa
menilor la viată, la existență liberă
și independentă.

Valentin PAUNESCU

FONDURI PENTRU ȘCOLI, SĂNĂTATE, MUNCĂ - NU PENTRU ARME!
La demonstrațiile pentru dezarmare ti pace desfășurate în ultima vreme in țările Europei occidentale,
apreciate drept cele mai mari din ultimele trei decenii, au participat peste două milioane de persoane, din
care marea majoritate o constituie tineretul. La Londra și Paris, la Madrid șt Bonn, reprezentanții tinerei
generații și-au ridicat cu hotărîre glasul împotriva amplasării și dezvoltării de noi rachete nucleare pe con
tinent și a producerii armei cu neutroni, pronunțindu-se in favoarea utilizării fondurilor militare pentru crearea
de noi locuri de muncă, pentru promovarea invățămintylui și culturii.

• In timp ce cheltuielile mondiale pentru înarmări
se ridică la peste 550 miliarde de dolari, în numeroase
țări fondurile alocate producției de bunuri materiale,
învățămîntului și asistenței medicale scad simțitor, afectînd în primul rind tînăra generație.
• Din cei 10 milioane de șomeri existențl în țările
Pieței comune, peste 40 la sută o reprezintă persoa
nele sub 25 de ani. In Franța, Marea Britanie și Olan
da, tinerii care nu au slujbe sint de trei ori mai mulți
decît adulții. In unele țări, coeficientul șomajului în
rîndul tinerilor este de 4-7 ori mai mare decît cel al
adulților.
• In țările în curs de dezvoltare, care sînt tot mai
antrenate in cursa înarmărilor (ponderea lor în tota
lul cheltuieiilor militare a sporit in ultimul deceniu de
la 9 la 16 la sută), peste 300 de milioane de copii și
tineri suferă din cauza subnutriției, iar peste 250 de
milioane sînt privați de instrucția școlară elemen
tară.
• O reducere cu numai 10 la sută a actualelor
bugete militare — așa cum a propus România — ar
crea un fond suplimentar de ajutorare a țărilor în
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Programele 1 și 2

9,15 Muzică populară
In jurul orei 9,30 — Transmisiune
directă de la Consiliul de Stat :
ceremonia semnării documentelor
oficiale
dintre Republica Socia
listă România și Republica Zim
babwe.
10,15 Muzică populară.
In jurul orei 10,30 — Transmisiune
directă de la aeroportul Otopeni:
ceremonia plecării tovarășului Ro

RETUTINOENI
oră, pentru a se cățăra apoi pe
o stîncă înaltă de 60 m, pe
malul opus, unde s-a așezat la
odihnă. Confruntînd observați
ile vizuale cu fotografiile făcute,
specialiștii au ajuns la conclu
zia că necunoscutul nu este
altceva decît un urs negru de
dimensiuni
neobișnuite,
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Tineretul român - factor combativ, militant

Cronica

Cu prilejul Zilei naționale a Bel
giei, ambasadorul acestei țări Ia
București. Yves Vercauteren. a oferit,
luni la amiază, o recepție.
Au participat Cornel Burtică, vice
prim-ministru al guvernului, ministrul
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Ion Ursu.
prim-vicepreședinte al Consiliului na
țional pentru știință si tehnologie.
Constantin Oancea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Nicolae
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relativ mare, dacă se ține
seama de faptul că in țările din
Asia au mai rămas, in stare
sălbatică, doar citeva zeci de
mii de exemplare din aceste
animale. Totuși, in 18 din cele
33 de țări africane în care
trăiesc elefanți, se observă o
descreștere drastică a acestora.
La recenta lor conferință din
Zimbabwe, zoologii < au apreciat
că spre sfirșitul secolului ele
fanții ar putea să dispară de
pe suprafața Pămîntului, ca
urmare a unui complex de
factori, Intre care distrugerea

curs de dezvoltare de 25 miliarde de dolari anual,
cu ajutorul căruia s-ar putea asigura, pînă la sfîrșitul acestui secol, nu numai eradicarea analfabetismu
lui, ci și lichidarea șomajului în vaste zone ale lumii.
• Experții apreciază că, dacă s-ar aloca cite 1 mi
liard și jumătate de dolari anual, timp de 5 ani, ar
putea fi eliminat analfabetismul din lume, suma to
tală fiind echivalentă cu circa 1,5 la sută din suma
cheltuită anul trecut în lume pentru cursa înarmă
rilor.
• înarmarea și antrenarea unui singur soldat costă
aproximativ cit școlarizarea a 80 de copii.
• Mijloacele irosite pentru a construi o sută de
bombardiere ar fi suficiente pentru alfabetizarea tu
turor neștiutorilor de carte din lume ; costul unui sin
gur bombardier echivalează cu salariile pe un an ale
unui sfert de milion de învățători ; 7 milioane și ju
mătate de copii ar putea învăța să scrie și să citească
dacă s-ar renunța la construirea unui singur bombar
dier,
• Un submarin atomic costă cît cheltuielile de
școlarizare pe un an pentru 16 milioane de copii,

bert Mugabe, primul ministru al
Republicii Zimbabwe, președintele
Uniunii Naționale Africane Zim
babwe — Frontul Patriotic — care,
la invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, și a tovarășei Elena
Ceaușescu, a efectuat, împreună
cu tovarășa Sally Mugabe, o vi
zită oficială de prietenie in țara
noastră.
11,00 Cincinalul ’81—’85.
11.25 Film artistic : „Drumul oaselor".
(Reluarea părții lntll).
12.25 Originea omului — serial științific
13,15 Telex.

animalelor în goana după fil
deș și ofensiva oamenilor asu
pra unor teritorii, pină in pre
zent nelocuite. Specialiștii pre
conizează nu numai rezervații
in care să se asigure înmulți
rea normală a elefanților, dar și
înăsprirea
legilor
împotriva
braconierilor,

® LAMPA ELECTRI
CA ECONOMICĂ. La un
secol duDă inventarea sa de că
tre Edison, lampa electrică con
tinuă să-i preocupe pe cercetă
tori. în primul rind în ce pri
vește căile de a obține o lumină
puternică și plăcută, cu un con
sum minim de energie. Cea mal
recentă descoperire In acest

sens este cea a unor cercetători
americani, care propun utilizarea
unei lămpi cu o putere de 40
Wați pentru a asigura aceeași
cantitate de lumină cu cea ob
ținută de la o lampă de 100
Wați. Acest lucru se poate reali
za cu ajutorul unui strat depus
pe fata interioară a globului și
care lasă să treacă lumina ul
travioletă, dar reflectă razele
infraroșii spre filament. Ele în
călzesc filamentul. reducind
astfel consumul de electricitate.

• „CAMPANIE AR
HEOLOGICĂ" IN MA
REA EGEE. Cu prilejul unor
cercetări submarine desfășurate
în apropiere de portul turc

Programul 1
16.05 Teleșcoală.
17.15 Clubul tineretului.
18.00 Almanah pionieresc.
18,25 Forum politico-ideologic.
18,50 loot de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Civica.
19,55 Pentru dezarmare șl pace
20.15 Teatru TV
Programul Z
19,00
19.30
19,55
20.40
21,10
21.30

Telejurnal.
Film serial pentru copii : „Piiștlul"
Seară de operă : „Rusalka"
Viața economică.
Muzică ușoară românească
Moștenire pentru viitor (reluare).

Tulsa a fost descoperită epava
unei nave romane, datînd din
secolul al II-lea i.e.n. Conducă
torul grupului de arheologie,
Jack Kelley, cunoscut specialist
american in cercetări subacva
tice, a arătat că această epavă
se adaugă și altora depistate re
cent in cadrul unei campanii
desfășurate in Marea Egee. Cu
prilejul cercetărilor, a spus el, a
fost scoasă la suprafață o am
foră intactă care servise, după
toate probabilitățile, la trans
portarea vinului din Chise, re
numit încă din antichitate. Acest tip de amforă, cu două
toarte, a precizat cercetătorul
american, este foarte rar și nu
era cunoscut pînă acum decît
dintr-un fragment aflat la un
muzeu din Atena.

Deschiderea lucrărilor Congresului Federației
Mondiale a Orașelor înfrățite

„Președintele Nicolae Ceaușescu
- un rol proeminent în soluționarea
problemelor vitale pentru soarta omenirii
**

MESSJUl PREȘEDINTELUI NICOLRE CEAUȘESCU
PRIMIT CU DEOSEBIT INTERES DE PARTICIPANTI

Puternicul ecou internațional al noii inițiative de pace a României
Expresie grăitoare a voinței și hotâririi poporului român de a acționa
.pentru crearea unui climat mondial de înțelegere Și cooperare, propice mun
cii și creației sale pașnice fi. concomitent, act de înaltă responsabilitate
istorică față de destinele umanltățit. Apelul pentru dezarmare și paced
Frontului Democrației și Unității Socialiste — nouă și strălucită inițiativă
de politică externă a tovarășului Nicolae Ceaușescu — continuă să se
bucure de un larg ecou internațional — aprecieri și comentarii favorabile
apărind in presa din diferite țări ale lumii. Noua inițiativă românească
pentru pace este considerată ca o nouă și lucidă chemare la acțiune ener
gică pentru reducerea încordării internaționale, pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru făurirea unei lumi fără arme și fără războaie.
TELEVIZIUNEA DIN R. P. CHI
NEZA a prezentat, duminică seara,
în cadrul rubricii externe a telejur
nalului. ample relatări de la marea
demonstrație din București si de la
grandioasa adunare a tineretului
român de la Palatul sporturilor și
culturii, consacrate păcii si dezarmă
rii, securității în întreaga lume. în
aceeași zi. în BULETINUL DE ȘTIRI
AL AGENȚIEI CHINA NOUA a fost
publicată o relatare despre demonstra
ția din capitala României împotriva
războiului si înarmărilor nucleare,
pentru dezarmare în Europa si în
lume, arătîndu-se că zecile de mii de
participanti au exprimat sprijinul
deplin fată de apelul lansat de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu in apărarea păcii, pentru securitate pe
planeta noastră.
POSTURILE D,E RADIO ȘI TELE
VIZIUNE IUGOSLAVE au transmis
în emisiunile lor de sîmbătă si du
minică știri si reportaje în legătură
cu marșul tineretului pentru pace si
dezarmare care a avut loc la Bucu
rești. S-a arătat că, la încheierea
marșului, participant!! au adresat un
mesaj tovarășului Nicolae Ceaușescu
și un Apel tuturor organizațiilor de
copii, tineret și studenti. tinerei ge
nerații a lumii, pentru acțiuni unite
consacrate păcii, securității si colabo
rării, pentru o lume mai dreaptă si
mai bună. S-a făcut mențiunea că
un apel în același spirit a fost lansat,
la începutul lunii, de Frontul De
mocrației și Unității Socialiste.
Relevind marea actualitate a apelului românesc la dezarmare si
pace, ziarul „L’UNITA". organ al
P.C.I., scrie, între altele: In cuvîntarea rostită recent la marea adunare
populară de la Satu Mare, președin
tele României, Nicolae Ceaușescu. a
cerut din nou. cu fermitate, lichida
rea, de la un capăt la celălalt al Eu
ropei, a rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune, precum si realiza
rea unei Europe unite — fără deose
bire de apartenență la blocuri poli
tice și militare — în lupta pentru
o dezarmare echilibrată pe continent,
dezarmare care să devină treptat
globală, prin mobilizarea tuturor for
țelor progresiste și a maselor popu
lare. Președintele Nicolae Ceaușescu
— adaugă ziarul — a țlhut această
cuvîntare la numai eîteVâ zile diipă
lansarea Apelului pentru dezarmare
și pace al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, din care fac parte
toate forțele sociale și politice ale
țării. Apelul F.D.U.S. — subliniază
ziarul— este adresat si popoarelor
europene.
POSTURILE DE RADIO SI TELE
VIZIUNE ELENE au relatat pe larg
despre marșul pentru pace și dezar
mare al tineretului din România. în
comentariile transmise s-a relevat că
demonstrația a fost cea mai impre
sionantă din istoria postbelică a
României. De asemenea, presa ate
niană a făcut referiri la această ma
nifestație. Astfel, ziarul de limbă
engleză „ATHENS DAILY POST" a
arătat că. la chemarea Partidului Co
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munist Român, peste 100 000 de ro
mani au umplut străzile Bucureștlului, într-un protest împotriva prezen
tei armelor nucleare în Europa. Co
tidianul a subliniat că manifestația
se încadrează într-o largă inițiativă,
la nivel național, pentru pace și
dezarmare în Europa.
Cotidianul elvețian „TRIBUNE-LE
MATIN" scrie, in legătură cu noua
inițiativă de pace a conducătorului
partidului și statului nostru: ..Recent,
președintele României. Nicolae
Ceaușescu. a lansat un puternic
apel la dezarmare. El a chemat româ
nii să se alăture manifestațiilor pen
tru pace, propunînd, totodată. înghe
țarea cheltuielilor militare la nivelul
anului 1981, precum și o reducere a
bugetelor militare cu cel puțin 10 la
sută pină în anul 1985. „Presa
română — adaugă ziarul — tratează
pe larg această problemă, condamnînd
amplasarea de noi rachete nucleare
în Europa. De asemenea, posturile de
radio și televiziune consacră o parte
dintre emisiuni dezbaterilor asupra
luptei pentru pace“. într-uh interviu
acordat presei vest-germane — releva
ziarul — președintele României a
subliniat necesitatea anulării hotâririi
N.A.T.O. privind amplasarea în
Europa a rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune, a retragerii celor
existente.
Numeroase alte ziare de largă cir
culație. între care „NEUE ZURICHER
ZEITUNG", „DER BUND". „BASLER
ZEITUNG", se referă pe larg la che
marea la pace a României, subliniind
„continuitatea și perseverenta acțiu
nilor românești în problemele dezar
mării" și „rolul activ pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si-1 asu
mă și de această dată în tratarea
unei probleme vitale pentru soarta
omenirii".
AGENȚIA VEST-GERMANĂ DE
PRESA D.P.A. a informat despre
marele marș pentru pace și dezarma
re desfășurat sîmbătă la București. Această amplă manifestație — ca si
cele similare desfășurate in diverse
orașe ale României — a fost organi
zată din inițiativa președintelui
României, secretarul general al P.C.R..
Nicolae Ceaușescu, scrie D.P.A.. care
subliniază că șeful statului român
ș-a pronunțat consecvent pentru eli
minarea tuturor rachetelor nucleare
din Europa, pentru dezarmare și
pace.
PRESA SUEDEZĂ, posturile de ra
dio și televiziune au informat des
pre marșul de protest împotriva
cursei inarmărilor. pentru dezarma
re si pace, desfășurat sîmbătă la
București. Ziarele din Suedia rele
vă că marșul a durat două ore. că
particinantii au parcurs opt km prin
capitala tării, această manifestare
constituind cea mai amplă acțiune
pentru pace organizată în România,
în ultimele săpțămîni au avut loc,
de asemenea, mitinguri si marșuri
ale păcii în peste 50 de orașe ro
mânești — menționează presa sue
deză. în seara zilei de 15 noiembrie,
ambele canale ale TELEVIZIUNII

MERIDIANE

- ACEEAȘI

SUEDEZE au prezentat portretul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și
secvențe cu imagini de la demonstra
ția din București, subliniind că pre
ședintele României se pronunță pen
tru retragerea din Europa a tuturor
rachetelor nucleare.
Sub-titlul „Marșuri în favoarea
păcii în București", prestigiosul co
tidian spaniol „EL PAIS“ inserează
un articol în care se arată că „pes
te 100 000 de români au manifestat
la București în favoarea păcii si îm
potriva cursei înarmărilor în Euro
pa". Precizînd că marșul a fost or
ganizat de Frontul Democrației și
Unității Socialiste, articolul a apre
ciat marșul de la București drept
„cea mai mare manifestare care a
avut loc în tară împotriva războ
iului". Se menționează faptul că
„manifestări similare celei din Bucu
rești au avut loc în toate orașele
importante din provincie".
Peste 100 000 de români au ieșit
sîmbătă oe străzile Bucureștiului
pentru a lua parte la o demonstra
ție de protest împotriva armelor si
a rachetelor nucleare în Europa, ini
țiată de Partidul Comunist Român —
scrie agenția ASSOCIATED PRESS.
Agenția citată arată că este vorba
de ..cea mai mare demonstrație an
tirăzboinică din România". „De
monstrația — adaugă A.P. — s-a
desfășurat sub auspiciile Frontului
Democrației si Unității Socialiste,
care a lansat recent un apel pen
tru acțiuni la scară națională în spri
jinul unor măsuri de dezarmare în
Europa". în afară de demonstrația
din București, mitinguri si marșuri
ale Păcii au fost organizate în pes
te 50 de municipalități si orașe din
întreaga țară. Agenția informează
că particinantii la această manifes
tație. printre care multi îmbrăcati în
frumoase costume naționale, purtau
portrete ale președintelui României
Si lozinci în favoarea dezarmării.
„în cadrul unor ample manifestări,
poporul român a spus un NU
hotărît cursei înarmărilor" — se arată intr-un comentariu transmis de
POSTURILE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE DIN IORDANIA. Relatînd
despre manifestațiile populare împo
triva războiului care au loc în Româ
nia. radioul si televiziunea iordania
nă au subliniat în comentariile care
au insotit imaginile de la adunări
le populare marea importantă pe
care o acordă partidul si statul nos
tru adoptării unor măsuri concrete oe
plan mondial, pentru oprirea cursei
înarmărilor, trecerea la dezarmarea
nucleară sub un control internațional
corespunzător, la oprirea amplasării
de noi rachete în Europa si lichi
darea celor existențe.
Informîndu-si cititorii despre ac
țiunile consecvente
*
ale României, ale
președintelui Nicolae Ceaușescu în
favoarea dezarmării si păcii, revis
ta „NEUTRAL EYE" din India a
publicat, in ultimul său număr, un
grupai de aprecieri la adresa poli
ticii externe românești făcute de
participanti din 16 țări la simpo
zionul international „Oamenii de
știință si pacea", desfășurat în sep
tembrie a.c. la București. Publica
ția indiană scoate în relief aprecie
rile deosebit de elogioase făcute de
participanti la adresa inițiativelor în
favoarea păcii si colaborării între
prinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
precum si cu privire la ideile nobi
le cuprinse în mesajul adresat sim
pozionului de către șeful statului ro
mân.
(Agerpres)

DIFERITE'

CASABLANCA 16 (Agerpres). —
La Casablanca. în Maroc, s-au des
chis lucrările celui de-al X-lea Con
gres al Federației Mondiale a Ora
șelor înfrățite, la care iau parte cir
ca 3 000 de delegați, reprezentind pes
te 500 de orașe din toate continen
tele. Congresul se desfășoară sub de
viza „COOPERAREA ȘI COLABO
RAREA INTERNAȚIONALA — EX
PRESIE A SOLIDARITĂȚII PO
POARELOR ÎN SLUJBA DEZVOL
TĂRII $1 PĂCII".
Mesajul adresat celui de-al X-lea
Congres al Federației Mondiale a
Orașelor înfrățite de președintele
Republicii Socialiste România, tova

rășul Nicolae Ceaușescu. a fost ci
tit. in prima zi a lucrărilor, de șeful
delegației române. Constantin Crișan.
primarul municipiului Clui-Napoca.
Mesajul șefului statului român a fost
primit cu un deosebit interes de
participant, ideile cuprinse în do
cument fiind subliniate cu puternice
aplauze.
în intervenția sa. președintele în
exercițiu al Federației, Diego No
vell!. primarul orașului italian To
rino. a lansat un apel „pentru oprirea cursei înarmărilor și asigura
rea păcii întregii omeniri, pentru
combaterea foametei si a sărăciei".
Lucrările congresului continuă.

Afirmarea noilor principii de relații interstatalecondiție esențială a unui climat de stabilitate și pace
Intervenția reprezentantului român in Comitetul juridic
al Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).
tării noastre a relevat că. în lumina
acestei vibrante chemări la rațiune,
— Corespondență de la R. Căplescu:
înțelegere și pace, fundamentul trai
Rolul pe care sint chemate să-1 joace
nic al unor relații normale între
principiile și normele dreptului in
toate națiunile lumii îl constituie
ternațional în promovarea păcii și
transpunerea consecventă în viată a
securității în lume constituie una din
principiilor independentei si suvera
problemele importante aflate in anității
naționale,
egalității în
tenția Organizației Națiunilor Unite,
drepturi, neamestecului in treburile
fiind dezbătut în prezent în Comi
interne, renunțării la forță și la atetul juridic, pe baza raportului pre
menințarea cu forța, respectării
zentat de Comisia de drept interna
dreptului
sacru al fiecărui popor de
țional a O.N.U.
a-și alege de sine stătător calea dez
Expunînd poziția consecventă a tă
voltării economice, sociale și politice.
rii noastre în această chestiune, re
Necesitatea stringentă a opririi
prezentantul român, Dumitru Mazilu,
cursei aberante a înarmărilor, a iz
a arătat că, în concepția României, a
președintelui Nicolae Ceausescu, în
băvirii omenirii de un conflict pustii
tor. realizarea dezarmării, scoaterea
condițiile actuale de agravare con
în afara legii a armelor nucleare și
tinuă a încordării internaționale, de
a celorlalte arme de distrugere în
escaladare a cursei inarmărilor, de
masă, înfăptuirea noii ordini economi
intensificare a crizei economice mon
ce internaționale s!nt tot atîtea pro
diale. asigurarea legalității interna
bleme — a arătat vorbitorul — a
ționale are o ’ însemnătate deosebită
căror soluționare impune ca_ aceste
pentru salvgardarea păcii. Relevind
norme și principii să-și găsească o
în acest sens semnificațiile profunde
consecventă și universală aplicare,
ale Apelului pentru dezarmare și pace
al Frontului Democrației și Unității
presupune dezvoltarea și perfecțio
Socialiste, difuzat ca document ofi
narea dreptului internațional, a ro
cial al actualei sesiuni a Adunării
lului său în promovarea păcii și
Generale a O.N.U., reprezentantul
cooperării internaționale.

nicosia

fice. la înfăptuirea păcii si dezar
mării.
Din rezoluțiile adoptate se degajă
dorința societăților naționale de
Cruce Roșie de a colabora mai strîns
în viitor cu guvernele lor în scopul
adoptării de măsuri pentru soluțio
narea problemelor care le preocupă,
în special cele ale păcii, dezarmării
si eliminării subdezvoltării.

Convorbiri româno-cipriote

NICOSIA 16 (Agerpres). — Tova
rășul Aurel Duma, ministru secretar
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, a fost primit, la 16 noienibrie
1981. de Nicos Rolandis, ministrul
afacerilor externe al Republicii Cipru,
și a purtat convorbiri cu Gheorghios
Pelaghias. director general al M.A.E.
cipriot Discuțiile, desfășurate într-o
atmosferă cordială, au prilejuit
examinarea modului în care sint
transpusă in practică hotăririle și
măsurile convenite la nivel înalt. A
fost exprimată satisfacția pentru re
zultatele obținute pină in prezent și
s-a subliniat hotărîrea celor două
părți de a extinde. în continuare,
cooperarea pe multiple planuri din
tre România și Cipru. O atenție deo
sebită a fost acordată eforturilor co
mune destinate găsirii de noi căi și
mijloace pentru diversificarea schim
burilor comerciale și lărgirea acțiu
nilor de cooperare in producție, in
clusiv p-in constituirea de societăți
mixte. S-a exprimat hotărîrea comu
nă de a se asigura o bună pregătire
a următoarei sesiuni a Comisiei mix
te de colaborare economică pentru a
se conveni noi acțiuni de cooperare
in domenii cum suit construcția de
mașini, energia și agricultura.
De asemenea, a fost efectuat un
schimb de păreri cu privire la unele
probleme internaționale actuale. în
deosebi în legătură cu problemele
colaborării și securității europene.

moscova:

varșovia:

BERLIN 16 (Agerpres). — La
Leipzig a avut loc ședința a 41-a a
Comisiei permanente a C.A.E.R.
pentru colaborare în domeniul folo
sirii energiei nucleare in scopuri
pașnice.
Comisia a examinat problemele
care-i revin din hotărîrile Sesiunii
C.A.E.R. și ale Comitetului Execu
tiv al consiliului, stadiul colaborării
in cadrul convenției de specializare
în producția de izotopi radioactivi și
al convențiilor de cooperare în domeniur energeticii nucleare, precum

și alte probleme de colaborare din
domeniul său de activitate șl a adop
tat planul de lucru pe anii 1982—1983.
în perioada desfășurării lucrărilor
ședinței comisiei, șeful delegației ro
mâne, Cornel Mihulecea. președinte
le Comitetului de Stat pentru Ener
gia Nucleară, a semnat protocolul
privind colaborarea în domeniul fo
losirii pașnice a energiei nucleare,
pe anii 1981—1983, dintre Comitetul
de Stat pentru Energia Nucleară și
Ministerul Cărbunelui si Energiei al
Republicii Democrate Germane.

★

Cu prilejul vizitei la Nicosia, to
varășul Aurel Duma a fost primit
de președintele Camerei Reprezen
tanților, Gheorghios Ladas. Au fost
discutate probleme legate de dezvol
tarea legăturilor dintre parlamentele
celor două țări. S-a evidențiat rolul
important ce revine parlamentelor
pentru înțelegerea și conlucrarea
dintre națiuni.
în aceeași zi. tovarășul Aurel
Duma și Afxentis C. Afxentiou, mi
nistrul finanțelor, au semnat con
venția de evitare a dublei impuneri
și prevenirea evaziunii fiscale intre
Guvernul României și Guvernul Re
publicii Cipru. Tot la Nicosia a avut
loc semnarea programului de aplica
re a Acordului de coiabo-are științi
fică și culturală intre guvernele ce
lor două țări pe anii 1982 și 1933.

voltare economică și socială pe 1982,
precuni și cu privire la bugetul de
stat al U.R.S.S. pe 1982. în proble
mele dezbătute a fdșt adoptată o
hotărîre corespunzătoare!
La plena-ă, Leonid Brejnev. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., a
rostit o cuvîntare.

Inlîlnire la C.C. al P.M.B.P.

consacrată problemelor social-politice ale țării
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — După
cum informează agenția P.A.P., la
Varșovia a avut loc o întîlnire a Se
cretariatului C.C. al P.M.U.P. cu pri
mii secretari ai comitetelor voievoda
le ale partidului și șefii de secții de
la C.C. al P.M.U.P., condusă de
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al
C.C. al P.M.U.P.. președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone.
Au fost examinate problemele social-politice ale Poloniei și sarcinile
partidului pentru perioada imediată,
subliniindu-se că cea mai importantă

sarcină a P.M.U.P. este, în momentul
de față, crearea unei largi platforme
de colaborare a tuturor foitelor so
ciale patriotice care se situează pe
principiile Constituției și ale valori
lor fundamentale ale socialismului
decurgînd din aceasta, în scopul în
lăturării crizei și spre binele dezvol
tării cu succes a Poloniei. Partidul —
s-a relevat în cadrul întîlnirii — a
avansat ideea Frontului înțelegerii
naționale, care obține un sprijin tot
mai larg din partea opiniei publice.

Guvernul olandez se opune introducerii
bombei cu neutroni în arsenalele N.A.T.O.
HAGA 16 (Agerpres). —• Primul
ministru al Olandei, Andreas van
Agt, a declarat, luni, în parlament,
că guvernul său se opune introduce
rii bombei cu neutroni în arsenalele

i

N.A.T.O. și va acționa pentru redu
cerea pericolului nuclear in Europa.
„Reducerea riscurilor armamentului
nuclear este prioritară in politica gu
vernului", a arătat Andreas van Agt.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

CENTENAR GEORGE ENESCU..
tn cadrul acțiunilor organizate în
| S.U.A. pentru marcarea a 100 de
I ani de la nașterea lui George Enes1 cu, la Universitatea de stat din Co
lumbus — Ohio a avut loc o „Seară
românească" dedicată marelui ar| tist. Au participat profesori, studenți, precum și un numeros public.
Postul de radio din Florida a pro
gramat trei emisiuni muzicale înso
țite de comentarii, cu difuzarea
. unor lucrări ale marelui compozitor.
CONGRES. în capitala Republi
cii Guineea-Bissau au luat sfirșit
lucrările primului Congres extraor
dinar al Partidului African al Independentei (P.A.I.G.C.). in cadrul
căruia au fost adoptate noul statut
si programul partidului. Totodată,
au fost adoptate documente care
j

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare
in domeniul folosirii energiei nucleare in scopuri pașnice

ale reuniunii de la Madrid. S-a re
liefat cerința vitală de a se opri am
plasarea de noi arme nucleare in Eu
ropa și de a se trece la eliminarea
ceior existente, precum și a unor
acțiuni concrete pentru transforma
rea Balcanilor într-o zonă a păcii și
colaborării, lipsită de arme nucleare.
In problema cipriotă a fost expri
mată dorința ajungerii la un acord
care să asigure independența, unita
tea. integritatea teritorială și neali
nierea Ciprului, pentru ca cele două
comunități să poată conviețui in pace
și prosperitate.

Plenara C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Luni
a avut loc plenara C.C. al P.C.U.S.
in cadrul căreiz — informează agen
ția T.A.S.S. — au fost prezentate și
dezbătute rapoartele cu privire la
planul de stat de dezvoltare econo
mică și socială a U.R.S.S. pe anii
1981—1985 șl planul de stat de dez

încheierea Conferinței internaționale
a Crucii Roșii
MANILA 16 (Agerpres) — La Ma
nila s-au încheiat lucrările celei de-a
24-a Conferințe internaționale a
Crucii Roșii. în cadrul conferinței,
delegațiile care au reprezentat țara
noastră au avut intervenții în comisi
ile de lucru, participind activ la dez
baterile generale, relevind rolul ce
revine Crucii Roșii, contribuția spo
rită pe care aceasta trebuie să o
aducă, prin modalitățile sale speci-

:

prevăd creșterea rolului conducător
al partidului, necesitatea intensifi
cării activității ideologice, precum
și respectarea principiilor centralismului democratic, democrației re
voluționare si conducerii colective.
Secretar general al partidului a
fost ales Joao Bernardo Vieira,
președintele Consiliului Revoluției
al Republicii Guineca-Bissau.

„în fiecare oraș italian,
o zi pentru pace“
a subliniat importanța și eficiența
„în flecare oraș al Italiei, o zi
practică, sensul precis, orientat in
socialistă pentru pace". Sub aceas
scopul unei inițiative concrete și
tă deviză, in sala „Adriano" din
hotărîte pentru pace, al întîl
Roma s-a desfășurat duminică o
nirii dintre președintele Nicolae
amplă manifestație „pentru pace,
Ceaușescu și secretarul general al
securitate si lioertate". ‘organizată
P.S.I.. Bettino Craxi. „Este vorba
de federația locală a Partidului
de o direcție concretă și de un an
Socialist Italian. Au participat nu
gajament politic eficient în care se
meroase personalități politice, re
înscriu acțiunile noastre", a spus el.
prezentanți al partidelor comunist,
democrat-creștin,
socialist-demo
în cuvintul său, Maria Antonietta
cratic, liberal, ai confederațiilor
Macciocchi, deputata din partea
sindicale C.G.I.L.. C.I.S.L., U.I.L.,
Partidului Radical în Parlamentul
ai organizațiilor de tineret, oameni
vest-european, s-a referit la impu
de știință, cultură și artă.
nătoarea manifestare pentru dezar
în cuvintul său, Bettino Craxi,
mare, care a avut loc 'simbâtă la
secretar general al P.S.I., referinBucurești, apreciind-o ca „o acțiu
du-se la amplele acțiuni pentru
ne de mare interes".
pace și dezarmare care au loc in
prezent în toate țările europene și
în întreaga lume, a arătat : „După
cum știți, m-am inters recent din
România. Apreciez deosebita con
vergență cu poziția noastră a unei
voci autorizate dintr-o țară mem
bră a Tratatului de la Varșovia.
în incinta universităților de pe
Doresc să mulțumesc incă o dată
întreg cuprinsul America s-a orga
aici, in public, președintelui Nicolae
nizat o amplă demonstrație a stu
Ceaușescu pentru întrevederea adenților și profesorilor împotriva
cordată. dar si Dentru concordanta
cursei înarmărilor nucleare. Așa
pozițiilor constatate. Pacea nu se
cum relatează ziarele de aici, prin
poate realiza printr-o dezarmare
cipalul coordonator al acestei ac
unilaterală. Ea trebuie să se baze
țiuni la scară națională este „Uniu
ze pe echilibru, pe securitatea și
nea oamenilor de știință angajați",
independența popoarelor".
o organizație cu sediul la Boston,
în momentul in care secretarul . care grupează 100 000 de membri.
Acțiunea vine sd demonstreze o
national al P.S.I. a rostit numele
dată mai mult în ce măsură cores
secretarului general al partidului
punde unei cerințe reale și unei
nostru. întreaga sală a Izbucnit în
stări de spirit tot mai larg împăr
aplauze.
tășite apelul umanist lansat de la
Vorbind despre acțiunile de
București, cu prilejul Seminarului
dezarmare. Bettino Craxi a apre
internațional „Oamenii de știință și
ciat că este necesar „să solicităm
pacea", ideile generoase cuprinse in
alte inițiative, cum ar fi, de exem
mesajul adresat participanților de
plu, o conferință pentru întărirea
președintele țării noastre, tovarășul
încrederii și dezarmare în Europa
Nicolae Ceaușescu.
pentru care se pronunță românii".
La îndemnul uniunii amintite au
avut loc, concomitent în 151 de uni
La rindul său, secretarul federa
versități și colegii americane din 41
ției din Roma a P.S.I., Re David,

Ample

manifestări

La încheierea mitingului din sala
„Adriano", secretarul general al
P.S.I., Bettino Craxi, ne-a decla
rat : „tn toată Italia a avut un larg
ecou manifestarea de la București,
care se înscrie printre cele mai
importante acțiuni din Europa pen
tru dezarntare și pace. Așa cum am
arătat și in cuvintul meu, apreciez
in mod deosebit noua inițiativă de
pace a
președintelui Nicolae
Ceaușescu".
Dealtfel, toate ziarele apărute
duminică în Italia acordă o atenție
deosebită manifestării de la Bucu
rești. Remarcind încă din titlu am
ploarea acțiunii, ziarul „L’Unita"
scrie că este vorba de cea mai
mare manifestare pe tema păcii
organizată in România in ultimii
30 de ani,
Roma.

Gh. CERCELESCU

Universitarii americani avertizează
asupra pericolului nuclear
de state federale, discuții, prezen
tări de filme asupra consecințelor
teribile pe care le-ar avea o con
flagrație atomică. Printre partici
panti s-au numărat personalități de
reputație mondială ale vieții știin
țifice, militari in retragere, oameni
politici, inclusiv participanti la pro
iectul „Manhattan" de fabricare,
cu mai bine de trei decenii in urmă,
a primei bombe atomice. La Uni
versitatea „Corneli", de pildă, au
denunțat primejdiile cursei inarmă
rilor nucleare doi laureați ai Pre
miului Nobel, Hans Bethe si Roald
Hoffman. In timp ce alți 360 de
membri ai corpului didactic au
sprijinit demonstrația organizată la
această cunoscută instituție de învățămint superior.
Profesorul Henry Kendall, pre
ședintele „Uniunii oamenilor de
știință angajați", a declarat că a fost
aleasă „Ziua veteranilor" pentru
organizarea acestor manifestări da

de

torită simbolului pe care ea il re
prezintă atit pentru veteranii de
război, cit și pentru victimele războ
iului. „în urma unui al treilea
război mondial, a adăugat el, nu
ar mai exista veterani".
Mulți oratori s-au referit la re
centele demonstrații de masă din
țările Europei occidentale împotriva
amplasării noilor arme rachetă cu
rază medie de acțiune și a hotâririi
de ă se produce bomba cu neutroni.
Unul din organizatorii demonstra
ției naționale americane, prof. Da
vid Brunell, a declarat că această
acțiune reprezintă „doar un început,
care își propune să ridice gradul de
conștientizare a opiniei publice în
legătură cu primejdiile nucleare".
„Ceva se întîmplă", a apreciat
Marvin Goldberger, președintele
Institutului de tehnologie din Ca
lifornia, referindu-se la acțiunile de
amploare din universități și colegii.
Comentind această declarație, zia
rul „New York Times" consideră că
„noua stare de spirit a opiniei pu
blice americane nu mai poate fi
ignorată". Pot fi oprite actualele
tendințe atit de primejdioase de in
tensificare a inarmărilor ? La
această întrebare, autorul articolu
lui citează în chip de răspuns cu
vintele profesorului George Kistia■kowsky, fost consilier științific al
președintelui Eisenhower : „Situația
nu este fără ieșire, oamenii o pot
schimba în mod radical".
...Cuvinte egre, in ultimă instan' ță, nu fac decit să pună și mai mult
in evidență justețea, realismul și
oportunitatea Apelului adresat de
Frontul Democrației și Unității So
cialiste din țara noastră forțelor iu
bitoare de pace de pretutindeni,
opiniei publice, tuturor popoarelor
de a se uni într-o largă mișcare
pentru liniștea și siguranța plane
tei, stind pe deplin în puterea unei
asemenea mișcări să apere bunul
cel mai de preț al omului, viața,
dreptul său la o existență eliberată
de coșmarul războiului.
Neto York.

R. CAPEESCU

masa

în Italia, S.U.A., Spania, Grecia

La Madrid, 500000 manifestanți
scandează: „să ne unim forțele
în lupta pentru dezarmare"
„Poporul spaniol este împotriva
cursei inarmărilor, a blocurilor mi
litare și se pronunță pentru pace
și înțelegere intre toate națiunile".
Cu aceste cuvinte a fost definită
semnificația
marii
manifestații
„Pentru pace, dezarmare și liber
tate", desfășurată duminică la Ma
drid, și la care au luat parte mai
mult de 500 000 de persoane.
Această grandioasă manifestație
a fost organizată din inițiativa a
peste 200 de organizații politice și
obștești, între care Partidul Comu
nist din Spania, Partidul Socialist
Muncitoresc Spaniol, Uniunea ge
nerală a lucrătorilor — comisiile
muncitorești. Partidul socialist an
daluz, Federația asociațiilor de fe
mei, Asociația ecologiștilor. Crești
nii pentru socialism etc.
Locuitorilor Madridului li s-au
adăugat numeroși cetățeni din pro
vincii, veniți cu autobuzele sau
chiar cu trenurile speciale, organi
zate în acest scop. încă de la pri
mele ore, coloane mari de oameni,
tineri și vîrstnici, bărbați și femei,
care purtau steaguri și pancarte,
s-au format în piața Moncloa și pe
bulevardele Cuatro caminos și Ar
co de la Victoria, pe pancarte se
putea citi : „Noi, tinerii, dorim să
trăim in pace", „Nu războiului, da
lozurilor de muncă", „Afară cu ba
zele militare străine", „Nu blocu
rilor militare, nu intrării Spaniei în
N.A.T.O.".
De la tribuna instalată în marea
piață situată in centrul orășelului
universitar, printre diferite'e dese
ne alegorice purtate de participanții la demonstrație se disting re
produceri ale celebrului tablou
„Guernica" al Iul Picasso, simbol
al luptei împotriva războiului, re
venit recent in Spania după mai
bine de patru decenii de peregri
nări. Este ora 11. Coloanele s-au

revărsat în marea plată. în tribu
nă se afla Dolores Ibarruri, preșe
dinta P.C.S., Santiago Carrillo, se
cretar general al P.C.S., Felipe
Gonzales, secretar general al
P.S.M.S., reprezentanți ai celorlal
te formațiuni politice care au ade
rat la manifestație. Cunoscutul
poet spaniol Rafael Alberti, vorbind
în numele oamenilor de cultură, a
arătat că „Spania trebuie să se
transforme intr-o punte pentru pace
șl solidaritate intre popoare și nu
intr-o platformă de găzduire a ar
melor nuc'eare". „Indiferent de
convingerile noastre, noi toți sîntem chemați să ne unim forțele și
să luptăm pentru o lume a păcii,

fără arme și fără războaie", a
spus el.
„Dincolo de diferentele ideologice
care ne separa, manifestația de
azi, a spus secretarul general al
P.S.M.S., Felipe Gonzales, repre
zintă o expresie a voinței tuturor
păturilor sociale din Spania de a
trăi în pace și libertate. Poporul
spaniol se pronunță pentru dezar
mare generală și totală, pentru di
zolvarea blocurilor militare. Noi na
dorim nici războaie cu arme con
venționale. nici nucleare si nici
bombele cu neutroni".
Toate ziarele spaniole au publi
cat relatări și informații despre
desfășurarea marelui marș pentru
pace al tineretului român, de la
București, subliniind că asemenea
manifestări au fost organizate in
zilele precedente și în alte locali
tăți din România.

Madrid

R. ADRIAN

In frunte cu parlamentari, 300000
de manifestanți la Atena'
Duminică, la Atena a fost o
zi neobișnuită. 300 de mii de
oameni au ieșit pe străzile șl în
Dietele capitalei elene. într-o pu
ternică demonstrație împotriva pla
nurilor de instalare a noi rache
te nucleare cu rază medie de ac
țiune în Europa, a intensificării
cursei inarmărilor. pentru o poli
tică de Dace, de independentă si
colaborare internațională. Inițiată
de mal multe organizații studentesti. insDirate de ideile Dăcli si
destinderii, demonstrația a reunit
cetățeni de toate virstele si pro
fesiile. din toate categoriile popu
lației si cu cele mai diferite con
cepții politice. Studenti si munci
tori. profesori, medici, funcționari,
comercianti. artiști si scriitori au
făcut să răsune cu putere nu nu
mai glasul populației capitalei, ci
si al întregului ponor grec, dor
nic să trăiască în, pace si deplină
securitate
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PRIMA SESIUNE A PARLA
MENTULUI GREC. Noul parlament i
grec, rezultat in urma alegerilor le
gislative de la 18 octombrie, si-a I
deschis, luni, oficial, lucrările.
Marți seara, parlamentul va alege
ne noul său președinte. Noul primministru al Greciei va prezenta
săptămina aceasta în parlament i
programul guvernamental.
( oj

NU, înarmărilor, DA, păcii și înțelegerii!

VOINȚĂ: ,

'

Caracterul larg reprezentativ al
acestei actiupi a fost concludent
pus in evidentă si de participarea
la demonstrație a unor delegații
reprezentind diferite partide poli
tice. precum si a numeroși mem
bri ai parlamentului. între care cu
noscutul compozitor Mikis Theodorakis. După cum precizează agentia Reuter, in fruntea grupului
de demonstrant! din partea Mișcă
rii Socialiste Panelene — partidul
de guvernămlnt — se găsea Margarette Papandreu. soția primului
ministru.
Potrivit relatărilor agențiilor de
presă, participanții la demonstrație
purtau pancarte și scandau lozinci
cerind evacuarea bazelor militare
americane de pe teritoriul elen și
ieșirea Greciei din N.A.T.O.

(După relatările agențiilor „France
Presse" și „Reuter")
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