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Ne oflăm In ultima lună a anului. Sarcinile core 
stau în fața colectivelor din industrie în perioada care 
o mai rămas pînă la sfirșitul anului sînt mari și com
plexe, solicită întreaga capacitate organizatorică a or- 
ganizațlilor de partid și cadrelor de conducere din 
economie, priceperea și hărnicia tuturor oamenilor 
muncii, lată de ce, pretutindeni, în toate unitățile in
dustriale activitatea productivă trebuie să se desfă
șoare la nivelul înaltelor exigențe formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R.

Desigur, In spiritul acestor cerințe, un obiectiv major

pentru înfăptuirea căruia trebuie să acționeze cu hotă- 
rîre toate colectivele de oameni ai muncii îl constituie 
realizarea integrală, la toate sortimentele, a planului 
producției fizice, recuperarea restanțelor existente la 
anumite produse. Și în deplină concordanță cu reali
zarea planului la producția fizică, pe un loc prioritar 
trebuie să se afle asigurarea fondului de marfă pentru 
export in fiecare întreprindere, în fiecare județ.

In legătură cu rezultatele obținute de diferite co
lective de întreprinderi în aceste domenii, publicăm 
cîteva din știrile soșjte ieri la redacție.

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL

0 vibrantă chemare la rațiune, la acțiune unită 
pentru apărarea dreptului fundamental al oamenilor 

la viată, libertate și progres
„Marea manifestație din București consacrată dezarmării și păcii în Europa 

și în întreaga lume, ca dealtfel toate marile manifestații ce au avut loc în țara noastră, 
în perioada anterioară, constituie expresia înaltei conștiințe politice a poporului 
român, a hotărîrii sale de a acționa, împreună cu popoarele europene, cu toate po
poarele, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru o politică responsabilă față de des
tinele omenirii, pentru reluarea politicii de destindere, de respect al independenței na
ționale, de pace și colaborare in Europa și în întreaga lume“.

NICOLAE CEAUȘESCU
„Hai *d ne unim popoare I tn 

luptă cu mic, cu mare, / Să trăim 
liberi sub soare / Fără arme nu
cleare". Aceste prime versuri din 
vibrantul „Imn al Dacii" cuDrins in 
cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceausescu din balconul se
diului Comitetului Central al Darti- 
dului cu prilejul grandioasei adu
nări populare de sîmbătă. aceste 
versuri care, reluate pe melodia 
„Horei Unirii", au făcut să se încingă 
In Piața Palatului Republicii o im
presionantă horă a păcii — elocvent 
simbol al unității de cuget si simțire 
a unui întreg popor — aceste ver
suri definesc cum nu se poate mai 
bine profunda semnificație, esența 
Si mesajul uriașei manifestări 
populare consacrate dezarmării si 
păcii. Cu deDlin temei se Doate 
BDune că această adunare va rămi- 
ne Înscrisă ca un eveniment de 
semnificație istorică. îndreDtăteste 
asemenea apreciere amploarea ma
nifestației, caracterizată de fluviile 
umane — peste 300 000 de locuitori 
ai orașului si delegații din toate 1u- 
detele tării — care au străbătut 
arterele bucurestene si s-au unit 
apoi în marea piață, transformlnd-o 
Intr-un simbolic si reprezentativ 
forum de pace al Întregului popor 
român.

După cum se știe, această adunare 
a constituit un moment din cele 
mal marcante, de o Însemnătate 
deosebită in suita atit de bogată si 
de tumultuoasă de manifestări care 
au avut loc In ultima vreme In

țara noastră — mitinguri In Între
prinderi. instituții, unități agricole, 
mari adunări publice în comune, 
orașe, municipii, in reședințele de 
județ, ample demonstrații și mar
șuri ale tineretului, femeilor etc. — 
toate acestea exprimind adeziunea 
fierbinte a națiunii Ia marea si stră
lucita inițiativă de pace a tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, Ia Apelul 
Frontului Democrației si Unității 
Socialiste pentru eliberarea Europei 
de pericolul nuclear, pentru apăra
rea păcii pe continent si in lume, 
în numele acestor teluri nobile. C.C. 
al P.C.R., a aprobat Intru totul po
zițiile exprimate in expunerea se
cretarului general al partidului la 
recenta plenară; In numele acelorași 
obiective. Marea Adunare Națională 
l-a împuternicit pe președintele 
Republicii să se adreseze conducă
torilor de stat ai U.R.S.S. si S.U.A. 
In vederea asigurării succesului ne
gocierilor de la Geneva ; in numele 
acelorași aspirații, au răsunat vi
brantele apeluri ale Marii Adunări 
Naționale, ale celor mai largi orga
nizații din sistemul 'democrației 
noastre socialiste — de a se acționa 
ferm, energic pentru oprirea cursei 
Înarmărilor si trecerea la dezarmare. 
In primul rlnd nucleară.

Caracterizlnd marea manifestație 
de la București, precum si celelalte 
manifestații ce au avut loc In tară, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a apre
ciat că ele constituie expresia 
înaltei conștiințe politice a poporu
lui român, a hotăririi sale de a

acționa, Împreună cu popoarele eu
ropene, cu toate popoarele, pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru o 
politică responsabilă față de desti
nele omenirii, pentru reluarea poli
ticii de destindere, de respect al in
dependentei naționale, de pace șl 
colaborare in Europa si In Întrea
ga lume.

In mod deosebit, adunarea popu
lară de la București va rămîne ca 
un eveniment de amplă semnifica
ție națională și internațională prin 
cuvintarea rostită cu acest prilej de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al că
rei bogat conținut de idei si 
imensă forță de mobilizare fac do
vada celui mai profund spirit de 
responsabilitate fată de viitorul po
porului român, față de soarta civi
lizației umane.

Cu realismul și luciditatea ce ii 
sînt proprii, secretarul general al 
P.C.R., președintele Republicii, a 
exprimat, în cuvinte răscolitoare, 
îngrijorarea resimțită de poporul 
nostru, ca șl de oamenii iubitori de 
pace de pretutindeni In .legătură cu 

>: acumularea fără precedent de ar
mament nuclear, cu proiectele pri
vind amplasarea a noi rachete cu 
rază medie de acțiune și dezvolta
rea celor existente, inclusiv produ
cerea bombei cu neutroni. Continu
area și escaladarea cursei Înarmă
rilor. înfăptuirea acestor hotărîri, 
a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pot împinge lumea pe 
panta spre prăpastie și catastrofă.

In cuvinte alese, Imbinind forja

mobilizatoare, plasticitatea Imagi
nilor și profunzimea adevărului 
științific, In cuvintare se face un 
vibrant apel pentru a se salvgarda 
minunatele cuceriri ale științei, 
mărețele realizări ale societății 
umane, creația cea mai de preț a 
naturii — omul, viața insășL Re
chizitoriului ferm la adresa celor 
care vor să folosească atomul pen
tru a ucide șl distruge, cuvintarea 
îi contrapune înflăcărată’ pledoarie 
pentru ca atomul să fie lăsat liber, 
la locul lui firesc, în materie, să fie 
pus să producă milioane și miliar
de de kilowați-oră energie, astfel 
incit să aducă lumină in sate și 
orașe. In fabrici și uzine, tn casele 
oamenilor, să le ușureze acestora 
munca, să le facă viata mai bogată, 
mai frumoasă.

Aceasta este perspectiva celui 
mai profund umanism, al cărei ex
ponent se face marele, neobositul 
militant pentru pacea și progresul 
omenirii — care este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Pentru reali
zarea acestei perspective a vieții și 
viitdrului luminos al umanității se 
impune a face totul pentru a opri, 
pină nu este prea tirzlu, pină nu 
au căzut primele bombe nucleare, 
politica de înarmare, pentru a 
scoate in afara legii armele de 
exterminare tn masă, pentru a în
făptui dezarmarea și a asigura 
pacea.
(Continuare in pag. a IV-a)

22 DE UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL HARGHITA. Co
lectivele de oameni ai muncii ro
mâni și maghiari din 22 de unități 
economice din județul Harghita au 
raportat îndeplinirea planului la 
producția-marfă și producția netă 
pe întregul an 1981. între acestea, 
se numără întreprinderea de ma
trițe și piese din fontă Odorheiu 
Secuiesc, întreprinderea județeană 
de construcții-montaje, întreprinde
rea „Avicola" Cristuru Secuiesc. 
Avansul de timp cîștigat permite 
acestor unități să realizeze pînă la 
sfirșitul anului un spor la produc
ția-marfă în valoare de peste 230 
milioane lei. Succesul se datorește 
bunel organizări a producției și a 
muncii, folosirii la întreaga capaci
tate a mașinilor și utilajelor din 
dotare, economisirii materiilor pri
me și materialelor, combustibilului 
și energiei electrice, măsuri care, la 
nivelul județului, se concretizează 
in diminuarea cheltuielilor materia
le cu peste 11 lei la 1000 lei pro- 
ducție-marfă. (I. D. Kiss).

7 UNITĂȚI ECONOMICE DIN 
JUDEȚUL TELEORMAN. Colec
tivele de oameni ai muncii din 
7 unităti economice din județul 
Teleorman au raportat îndepli
nirea prevederilor de Dlan la pro- 
ducția-marfă pe întreg anul 1981. 
S-au creat astfel condițiile pentru 
realizarea unei producții suplimen
tare in valoare de aproape 80 mi
lioane lei, întregul spor obținîn- 
du-se pe seama creșterii producti
vității muncii. între unitățile frun
tașe se află întreprinderea jude

țeană de morărit și panificație, în
treprinderea viei, și vinului, între
prinderea de nutrețuri combinate 
Roșiori, trustul S.M.A. (Stan Ștefan).

INDUSTRIA ORAȘULUI LUDUȘ. 
Colectivele de oameni ai muncii din 
industria orașului Luduș raportea
ză îndeplinirea . înainte de termen 
a planului producției-marfă pe anul 
1981. Avansul cîștigat Va permite 
muncitorilor, inginerilor si tehni
cienilor din industria luduseană să 
realizeze, oină la finele lunii in 
curs, o producție-marfă suplimen
tară în valoare de peste 70 milioane 
lei. (Gh. Giurgiu).

CENTRALA INDUSTRIALA DE 
PRODUSE REFRACTARE BRA
ȘOV. Acordînd toată atentia înde
plinirii și depășirii producției-marfă 
Si reducerii cheltuielilor materiale, 
colectivele unităților din cadrul 
Centralei industriale de produse re
fractare Brasov au reușit să înre
gistreze substantiate sporuri Ia pro
ducția netă. Acest fact a creat con
diții ca planul anual la indicato
rul respectiv să fie îndeplinit ne 
întreaga centrală Industrială cu o 
lună de zile mai devreme. Avansul 
cîștigat va permite realizarea, pînă 
la finele anului, a unei producții 
nete suplimentare în valoare de 100 
milioane tei. O contribuție deose
bită la obținerea acestor rezultate 
prestigioase au adus colectivele în
treprinderii de materiale abrazive 
„Carbochim" — CIui-Napoca si ale 
întreprinderii de produse refracta
re Pleasa — Prahova si altele. (Ni- 
colae Mocanu).

!ntr-una din secțiile întreprinderii bucureștene „Automatica”
Foto : Sandu Cristian

IANCA - BRAILA :

Fabrica de zahăr — 
în funcțiune

Moment inaugural, ieri după- 
amiază. la Fabrica de zahăr din 
Ianca. După Încheierea probelor 
tehnologice, proiectanții, construc
torii și beneficiarul urmăresc cu 
maximă atenție drumul sfeclei de 
zahăr pe intreg parcursul procesu
lui tehnologic. în sfîrșit, sînt pro
duse primele cantități de zahăr — 
eveniment care marchează intrarea 
fabricii în funcțiune.

Proiectul fabricii din Ianca. cu o 
capacitate proiectată de prelucrate 
a 4 000 tone sfeclă de zahăr in 24 
de ore. a fost elaborat de Institutul 
de proiectări, studii și cercetări 
pentru agricultură și industria ali
mentară, Institutul de studii și pro
iectări energetice și Institutul de 
proiectări pentru construcții de ma
șini din București. De remarcat 
este și faptul că această modernă 
unitate, complexă sub aspectul do
tării, realizată la nivelul tehnicii' 
mondiale, a fost edificată prin co
laborarea mai multor întreprinderi, 
reunind peste 2 500 constructori, 
aparținînd Trustului de construc
ții industriale Brăila. Trustului 
de instalații-montaje București, 
I.M.S.A.T. București, „Vulcan" 
București, I.R.E. Galați, „Electro- 
montaj" Cimpina, „Teleconstruc- 
ția". Trustul de construcții pentru 
îmbunătățiri funciare Brăila. (Cor- 
neliu Ifrim).

Promptitudine 
în onorarea contractelor 

la export
Un nou panou de automatizare 

Prinde viată tn mîinile tinerilor 
muncitori de la întreprinderea 
..Automatica" — București. Faptul 
în sine, cel puțin pentru colectivul 
acestei unităti, este aparent neîn-' 
semnat, dat fiind numărul mare 
de astfel de panouri realizate aici 
sau în curs de, realizare. Important 
este însă altceva : în această între
prindere, unde tehnica de vîrf își 
dă mîna cu spiritul de răspundere, 
și înalta conștiință muncitorească, 
calitatea este șl rămîne trăsătura, 
definitorie a fiecărui produs. Este 
șl explicația succesului de care 
s-au bucurat în acest an prototipu
rile, prezentate la tirgurile jntema-a 
ționale de la Hanovra. Barc^Ionap 
și București, ca'și a creșterilor sub
stanțiale, de la altulj aleii
planului la export. Numai in‘anul|i 
acesta, fată de 1980, sarcinile la ex
port sînt de peste două ori mal 
mari, urmind ca și anul viitor să 
înregistreze o creștere substanțială. 
De subliniat că toate contractele 
încheiate cu partenerii externi au 
fost onorate în cete mai bune con
diții. (Anica Florescu).

APELUL
poporului român către popoarele și forțele progresiste 

și democratice din întreaga lume, pentru dezarmare 
și pace, pentru securitate, independență și progres

Slujește satul cu dragoste 
și te vei bucura

de dragostea și stima lui

Noi, cei peste 300 000 de participant! la 
marea adunare populară de la București din 
ziua de 5 decembrie 1981, dînd glas voinței 
întregii națiuni, adresăm, In numele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste din Repu
blica Socialistă România, al poporului român, 
un fierbinte apel la luptă unită pentru 
dezarmare și pace tuturor popoarelor lumii, 
forțelor iubitoare de pace de pretutindeni.

Dorim să reafirmăm în modul cel mol 
hotărit, de la tribuna' acestei mari adunări 
populare - care încununează și continuă pe 
o treaptă superioară puternicele manifestări 
și acțiuni de masă desfășurate In întreaga 
țară - deplina aprobare și sprijinul nostru 
total față de noua și strălucita inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, hotă- 
rîrea neclintită a întregului popor român de a 
acționa cu toate forțele, alături de celelalte 
popoare ale lumii. In slujba marilor idealuri 
ale păcii, libertății și ihdependenței, o eli
berării omenirii de coșmarul războaielor nimi
citoare. Inflăcăratele chemări cuprinse în 
magistrala cuvintare rostită, la încheierea 
adunării, de secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au găsit un profund ecou 
In inimile noastre, au dinamizat puternic 
energiile întregii țări in lupta pentru pace, 
pentru apărarea dreptului sacru al popoarelor 
la viață, la dezvoltare liberă și suverană.

In actualele împrejurări, cind s-a ajuns la 
o agravare extremă a situației internaționale, 
cind are loc o intensificare fără precedent o 
înarmărilor, cind în Europa, devenită un imens 
arsenal de arme nucleare, se urmărește am
plasarea a noi rachete cu rază medie de 
acțiune, a noi arme de distrugere în masă, 
cind viața întregii plonete este amenințată, 
poporul român consideră că nu există pro
blemă mai importantă pentru omenire, pentru 
toate națiunile lumii decit aceea de a-și uni 
forțele și de a acționa împreună, în modul 
cel mai hotărit, pentru oprirea cursei înarmă

rilor, pentru dezarmare, pentru un climat de 
încredere, colaborare și pace.

Considerăm că trebuie făcut totul pentru 
ca Europa - care a dat și dă atit de mult 
civilizației șl progresului - să fie eliberată de 
arma atomică, de pericolul unui dezastru 
nuclear. Susținem intru totul poziția exprimată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in legătură 
cu negocierile dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii, șl ne manifestăm 
speranța că acestea se vor desfășura intr-un 
spirit de înaltă responsabilitate pentru pacea 
continentului și a întregii lumi.

In asigurarea păcii pe continentul nostru 
»fnt direct interesate toate țările europene — 
și este firesc și necesar ca ele să ia parte, 
intr-o formă sau alto, la negocieri, să-și 
spună activ cuvintul, să-și asume responsa
bilități în rezolvarea acestei probleme vitale 
pentru existența Europei. In numele întregului 
popor, ne declarăm deplinul acord cu Apelul 
Marii Adunări Naționale, cu hotărîrea forului 
legislativ suprem al țării ca România să 
participe activ la discutarea și soluționarea 
problemelor privind dezarmarea, pacea și 
securitatea pe continent. Totodată, sprijinim 
unanim înaltul mandat încredințat președin
telui țârii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a se adresa personal conducătorilor Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite ale Americii, pre
cum și conducătorilor celorlalte state sem
natare ale Actului final de la Helsinki, de a 
întreprinde toate demersurile pentru a se 
trece la oprirea amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune, pentru retragerea 
celor existente, pentru o Europă fără arme 
nucleare I

In aceste momente decisive pentru soarta 
umanității, cind In Europa se adună norii ne
gri ai unei furtuni catastrofale, poporul ro
mân, In numele dreptului fundamental al oa
menilor la viață, existență liberă, la pace, 
adresează tuturor popoarelor europene, po
poarelor de pe celelalte continente, iubitori
lor de pace din întreaga lume o vibrantă 
chemare de a ne uni glasurile și a spune 
un NU hotărit cursei înarmărilor, un . NU ho

tărit rachetelor nucleare, un NU hotărit 
bombei cu neutroni, un NU hotărit armamen
telor atomice de orice fel I Să impunem să se 
treacă la măsuri concrete, practice de dezar
mare, in primul rind de dezarmare nucleară I 

’ Să spunem un DA răspicat politicii de destin
dere și colaborare, politicii de independență, 
securitate și pace in intreaga lume I

Noi, popoarele europene, fie că ne aflăm 
In Est sau in Vest, in Nord sau tn Sud, sintem 
direct amenințate de armamentul nuclear 
existent și de cel ce ar urma să se ampla
seze pe continent. De aceea, trebuie să facem 
totul pentru a se ajunge la oprirea amplasă
rii de noi rachete cu rază medie de acțiune, 
la reducerea substanțială — și de o parte, și 
de alta — a acestor armamente, a tuturor ar
mamentelor nucleare, la eliberarea totală și 
definitivă a continentului de arma atomică.

Să milităm pentru lichidarea împărțirii con
tinentului nostru în blocuri militare și gru
pări economice' opuse I

Să acționăm cu hotărlre pentru succesul 
reuniunii de la Madrid, pentru convocarea 
unei conferințe consacrate încrederii șl dezar
mării, pentru dezvoltarea unei largi șl neîn
grădite colaborări intre toate statele conti
nentului I

Să edificăm, prin eforturile noastre, o Eu
ropă a păcii, a încrederii șl colaborării, o 
Europă unită, din care să fie eliminat pentru 
totdeauna spectrul războiului atomic I

Să facem totul pentru a se ajunge la reali
zarea unui echilibru militar nu prin intensi
ficarea inarmărilor, ci prin reducerea acestora 
la un nivel cit mai scăzut I

Să cerem să se treacă la retragerea tru
pelor și lichidarea bazelor militare de pe te
ritorii străine, la reducerea forțelor armate, 
precum și a armamentelor, . Inclusiv a celor 
clasice, a tuturor tipurilor de arme I

Să impunem să se pășească eu hotărlre 
pe calea diminuării bugetelor de război, a 
reducerii uriașelor cheltuieli militare, care 
apasă tot mai greu pe umerii popoarelor! Să 
facem ca fondurile economisite pe această 
cale să fie puse in slujba lichidării subdezvol

tării, a soluționării unor probleme sociale din 
diferite țâri ale lumii I

Să asigurăm ca uriașa forță a atomului să 
nu fie niciodată folosită pentru distrugere și 
război, ci să fie pusă exclusiv in slujba omu
lui, a bunăstării și fericirii sale, a progresu
lui și civilizației omenirii I Cei ce vor dezlăn- 
țui atomul să fie siguri că nu vor scăpa de 
forța lui nimicitoare, iar dacă, printr-o mi
nune, ar rămine în viață, nu vor putea scăpa 
de judecata dreaptă a oamenilor, a po
poarelor.

Să acționăm In așa fel Incit Organizația 
Națiunilor Unite să contribuie mai activ și 
eficient la unirea eforturilor tuturor națiunilor 
pentru apărarea păcii, pentru dezarmare și 
colaborare in lume I *

Este convingerea noastră fermă că stă în 
puterea popoarelor ca, prin acțiuni unite, tot 
mai energice, să oprească evoluția pericu
loasă a evenimentelor, să impună adoptarea 
de măsuri concrete care să ducă la elimi
narea pericolului războiului, la înfăptuirea 
dezarmării, la salvgardarea păcii. Conlucrind 
strîns, popoarele pot făuri cea mai puternică 
armă, arma UNITĂȚII, arma PĂCII și CO
LABORĂRII I

Manifestîndu-ne întreaga solidaritate cu 
lupta popoarelor pentru pace, cu marile miș
cări și demonstrații de masă din țările Euro
pei și din alte țări, noi, participanții la marea 
adunare populară din capitala României so
cialiste, insușindu-ne în modul cel mai 
profund inflăcăratele chemări adresate po
poarelor, tuturor iubitorilor de pace de pre
ședintele României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimăm legămintul 
solemn al poporului român de a acționa 
neabătut, într-o strînsă unitate cu toate na
țiunile, cu forțele progresiste și democratice 
de pretutindeni, împotriva războiului, pentru 
dezarmare, pentru o politică plină de respon
sabilitate față de destinele omenirii, pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă, a păcii și 
colaborării internaționale.

Lupta noastră este o luptă dreaptă - și va 
triumfa I

L-am cunoscut în
tr-o seară de toamnă, 
ștergînd de praf bo
bitele citorva cior
chini de struguri ce 
urmau să fie trimiși 
la o competiție a ce
lor mai bune produc
ții. în treaba asta, de 
migală, îl ajuta și 
soția. Inginer agro
nom și ea. în aceeași 
comună — Timboieș- 
til Vrancei. Inginerul 
Ion Davidoiu, pentru 
că despre el este vor
ba. era după ciștiga- 
rea.unei bătălii : con
vinsese pe coopera
tori, și pusese umărul 
alături de ei, să urce 
apa la 200 de metri, 
pe un deal, pentru a 
iriga via. N-are în
semnătate cite obsta
cole și opoziții au tre
buit să fie învinse, 
important era că un 
gind îndrăzneț fusese 
dus cu încăpățînare 
la capăt. Oamenii l-au 
ales apoi președinte 
al cooperativei și de 
ani de zile îi reînno
iesc acest mandat. Un 
mandat moral, un vot 
de încredere înainte 
de toate, care ar face 
cinste oricui. Ingine
rul și-a dat doctora
tul, a susținut corefe
rate la alți doctoranzi, 
face producție, se 
ocupă de destine uma
ne. participă la Be- 
siuni științifice, la 
înfrumusețarea comu
nei, a prins trainice 
rădăcini aici. Viața 
lui este extraordinar 
de plină. Axul muncii 
și existentei lui și al 
familiei sate se iden
tifică cu axul aspira
țiilor, muncii și exis
tenței celor în mijlo
cul cărora se află. 
L-am întrebat atunci 
ce cuvînt. ce sfat ar 
socoti potrivit pentru 
colegii mai tineri, 
care debutează an de 
an în profesie. N-a 
stat pe gînduri: „l-aș 
îndemna să munceas
că și să se poarte ast

fel. acolo unde vor fi 
trimiși să-și facă da
toria, încît dacă cine
va ar vrea să-i ia de 
la sat oamenii să te 
bareze drumul la 
marginea satului".

Emoționantă profe
siune de credință pe 
care Legea privind 
obligativitatea stabi
lirii activiștilor, ca
drelor de conducere și 
specialiștilor în. loca
litățile în care își des
fășoară activitatea 
iată, dă prilej de re
memorare ! Profesiu
ne de credință deloc 
singulară, atitudine 
morală cu istoric, 
deja, în epoca noas
tră. Să stăruim, fie și 
o clipă, de exemplu, 
asupra drumului stră
bătut de activistul de 
partid și de stat cu 
misiunea de a lucra 
la sate. Mai presus 
de orice datorie el, 
activistul, a așezat-o 
pe aceea a integrării 
depline cu viața eco
nomică șl socială a 
satului. El n-a cunos
cut niciodată odihna 
pînă n-a adunat fie
care aspirație în ma
rele fluviu al aspira
ției comuniste. Co
mandament pe care 
l-a deprins din marș, 
încă din anii cind a 
primit sarcina de 
partid de a veni du
minica cu muncitorii 
de la orașe să repare 
plugurile, grapele fra
ților țărani. Conduită 
dovedită exemplar în 
anii reformei agrare, 
ai cooperativizării, ani 
care au dat demnita
tea unei vieți noi, 
mai bune, țăranului, 
au Înnoit din temelii 
chipul așezărilor ru
rale. Acești oameni, 
cu un imens prestigiu
— socotiți pe drept
cuvînt a face parte
din eșalonul celor
care formează sarea
pămtntului românesc
— își onorează cu a- 
eeeași Înaltă răspun

dere și pilduitoare 
abnegație învestitura 
în actuala etapă a 
noii- revoluții agrare, 
cind se dau atîtea bă
tălii, cind decisivele 
bătălii care mai sint 
de dat își cheamă 
strategii să catalizeze 
energiile, să dispună 
direcțiile de atac, des
fășurarea rațională a 
forțelor, pentru ca 
pămintul să devină 
mal fertil, poporul să 
aibă mai multă pîtne 
pe masă.

Au fost șl în trecut 
oameni care s-au de
votat ridicării satului, 
înfruntînd condiții vi
trege inimaginabile. 
Apostolatul lor era 
insă singular, taxat 
cu ironie drept un 
surghiun voluntar, 
sfîrșind. de regulă, 
într-o totală uitare și, 
mai ales, descurajare, 
generată de neputin
ța de a schimba o 
orinduire strîmb al
cătuită. fără șanse de 
a fi vindecată prin 
acte generoase, izola- , 
te. cum nicăieri nu 
poate fi eradicată să
răcia doar prin gestul 
utopic al filantropiei. 
Niciodată ca acum, 
atitea mii și sute de 
mii de oameni n-au 
fost antrenați în stra
tegia Partidului Co
munist Român de in- 
florire a satului ro
mânesc. de progres al 
agriculturii. Sute și 
sute de mii de oa
meni — activiști de 
partid și de stat, in
gineri. medici, profe
sori. învățători — lu
crează pentru civili
zația socialistă a sa
tului, cu un rar devo
tament și o exempla
ră dăruire. Ei au de
venit suflet in sufle
tul colectivităților în
Iile TANASACHE
(Continuare 
in pag. a IlI-a)
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întregul nostru popor răspunde, într-o impresionantă unitate de voință, chemării înflăcărate 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, lansată la marea adunare populară din Capitală

Cuvfntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, grandioasa Adunare Populară de la 
București pentru dezarmare și pace au avut un vibrant ecou pe tot cuprinsul patriei, 
milioane de cetățeni ai României socialiste simțindu-se, cu inima și cu gindul, participant 
nemijlociți la acest eveniment de semnificație istorică. Intr-o impresionantă unitate de 

voință, oamenii muncii de cele mai diferite profesii, bărbați șl femei, tineri și virstnici, 
fără deosebire de naționalitate, intregul nostru popor, răspunzind îndemnurilor înflăcă
rate ale secretarului general al partidului, iși exprimă hotărirea fermă de a acționa 

neabătut, alături de toate forțele păcii, pentru a-și aduce contribuția la instaurarea unui 
climat de liniște și securitate in Europa, la edificarea unei lumi eliberate de pericolul 
distrugerii atomice, o lume fără arme și fără războaie, o lume a păcii și colaborării.

Cu dragoste de țară 
si de umanitateo

De la Carpati și Dină la Marea 
cea mare tara întreagă vuiește de 
un singur strigăt : PACE I De un 
singur strigăt vuiește Europa : 
PACE ! Un singur strigăt este tot 
rotundul pămintului : PACE ! Din 
milioane și milioane de glasuri 
irumpe în aceste săptămini cuvîntul 
magic, cuvîntul scump. înălțător, 
sfînt. liberator, capabil să transfor
me conștiințe, să restituie vieți, să 
salveze patrii și națiuni, să deschi
dă noi perspective. Să se sfîrșească 
odată cu spectrul amenințător al 
«urmelor atomice, al rachetelor nu
cleare. al bombelor cu neutroni și 
de hidrogen, cu această smintită 
cursă a înarmărilor care amenință 
existenta omenirii !

Vorbim o mie de limbi, dragos
tea ne este însă una singură : gene
rații fericite, libere oe un pămînt al 
libertății.

PACE ! BfiKE ! PEACE ! PAIX ! 
MIR ! FRIEDEN ! PACE ! PAZ 1 
„La luptă, oameni de neclintit. 
La luptă, la luptă spre izbinda 

finali 1 
La luptă, detașament cu o mie de 

limbi, dar cu o singură inimă !“ 
Pentru că ne-a fost de-aiuns cu 

focurile pustiitoare, cu camerele de 
gazare, cu batjocura popoarelor, 
pentru că ne-a fost de-aiuns cu pri
zonierii de război, cu mutilatii de 
război fără mîini și picioare, ne-a 
fost de-ajuns cu văduvele și orfanii 
de război, cu jalea și strigătele de 
durere ! Pentru că ne-a ajuns pri
mul război mondial la care au par
ticipat 36 de state cu 45 de milioane 
de combatanți si care a cerut în 
1 564 de zile 10 milioane de morti 
și 20 de milioane de răniți 1 Pentru 
că ne-a ajuns cel de-al doilea 
război mondial la care au participat 
61 de state cu 61 milioane de com
batanți. a tinut 2194 de zile, nu
mărul victimelor ridicîndu-se la 34 
milioane de morti și 70 milioane de 
răniți. De ajuns cu teroarea atomi
că pe care am simtit-o lăsîndu-se 
greu. în straturi, adinei peste sufle
tele noastre, peste întreaga omeni
re. tulburîndu-ne visele, pentru că 
știm prea bine — că puterea de dis
trugere a celei mai mari bombe nu
cleare experimentate pină în pre
zent depășește puterea de distruge
re a tuturor armelor la un loc folo
site pină acum ;

— că puterea de distrugere a ar
melor nucleare existente acum pe 
Pămînt este de cinci ori mai mare 
decît cea necesară pentru distruge
rea în citeva minute — si nu în 
cursul unor lungi ani de războaie — 
a tuturor vieților de pe Pămînt. și 
transformarea planetei noastre în- 
tr-un desert radioactiv ;

— că mii si mii de catastrofe de 
mărimea celei de la Hiroshima stau 
atîmate precum sabia lui Damo
cles deasupra capetelor noastre ;

— că știm prea bine că o a treia 

catastrofă planetară ar transforma 
superba planetă albastră — singu
rul lăcaș al geniului uman în acest 
univers — intr-un pămînt complet 
lipsit de oameni și de suflet.

Iată de ce ne adresăm neîncetat 
la porțile Europei, iată de ce ne 
adresăm neîncetat întregii lumi, 
aliniindu-ne ca o singură voință 
alături de mesagerul cel mai che
mat să exprime dorința noastră de 
pace, de persoana iubitului nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ; iată de ce chemăm po
poarele la apărarea cauzei păcii !

Pentru că. așa cum scria un bine
cunoscut poet comunist al Văii Mu
reșului în preajma celei de-a doua 
conflagrații mondiale, chiar în pre
ziua izbucnirii catastrofei planeta
re : „Cit timp e pace, incă mai tră
iești ! / Cit mai trăiești, necazul 
cumva il biruiești ! I Cit timp e 
pace, truda un drum spre viață-și 
face ! / E bine să trăiești in vremi 
de pace ! t Sărbătoriți-o, deci, ieșiți 
in stradă I / Cu vorbe bune nu mai 
stați zăbavă ! (...) / Deci pace, pace, 
pace citu-i zarea ! / Ea-i pavăza 
vieții, ea-i scăparea

în spiritul Apelului pentru dezar
mare și pace lansat de către Fron
tul Democrației și Unității Socia
liste, in spiritul marii manifestări 
din capitala tării, al cuvîntului 
înaripat si solemn rostit cu dragoste 
de tară și de umanitate de primul 
bărbat al tării, președintele Româ
niei socialiste, ne exprimăm con
vingerea si speranța că în aceste 
zile omenirea nu stă atît de aproape 
de o catastrofă de proporții plane
tare așa cum stătuse atunci. în anul 
1938. cînd poetul scria versurile din 
care am citat. Ne exprimăm con
vingerea si speranța — și acest 
optimism de nezdruncinat a fost să
dit în sufletele noastre de mișcarea 
noastră muncitorească revoluționa
ră, de partidul nostru. Partidul Co
munist Român, că voința popoare
lor. irezistibila dorință de pace a 
popoarelor va triumfa asupra for
țelor războiului. Ne exprimăm con
vingerea și speranța că unitatea 
noastră de nezdruncinat cu întrea
ga omenire, cu miliardele de oa
meni deciși să apere cauza păcii va 
face să triumfe rațiunea umană 
dătătoare de lumină, cea mai sfîn- 
tă cauză a umanității : PACEA ! 
Măreața adunare a păcii care a 
avut loc simbătă în capitala Româ
niei socialiste, unde a răsunat glasul 
ferm și fierbinte al președintelui 
Nicolae Ceaușescu. în numele voin
ței unanime a națiunii noastre, a 
fost o impresionantă declarație de 
conștiință a poporului român, un 
mesaj răscolitor adresat lumii în
tregi.
Hai să ne unim popoare ' 
In luptă cu mic, cu mare. 
Să trăim liberi sub soare 
Fără arme nucleare 1

„Să eliberăm
omenirea

de coșmarul
războiului
nuclear"

Asemeni apelor care din mici 
piraie se transformă in fluvii fal
nice. și noi ne-am adunat simbătă 
din toate regiunile tării la marea 
adunare populară din Capitală, in- 
tilnindu-ne cu secretarul general al 
partidului, cu președintele Republi
cii. inițiatorul strălucitelor acțiuni 
și propuneri de pace și dezarmare 
ale tării noastre. Ne-am stmțit 
adine emoționați, ca de fiecare dată 
cind ne aflăm împreună cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu toate că 
asemenea prilejuri nu sint rare, iar 
sentimentul cel mai puternic este 
încrederea ce ne-o insuflă in viito
rul nostru luminos. Intr-o situație 
internațională atit de gravă, cind 
în Europa și in lume s-au adunat 
imense cantități de arme nimici
toare, secretarul general al partidu
lui ne-a arătat calea unirii tuturor 
forțelor progresiste, ale tuturor po
poarelor pentru a schimba radical 
cursul actual al evenimentelor, ast
fel incit să asigurăm, împreu
nă cu celelalte națiuni, con
diții pentru desfășurarea muncii 
pașnice a locuitorilor planetei noas
tre, pentru crearea unei lumi a păcii 
și dreptății. Alături de sutele de 
mii de participant la marea adu
nare de simbătă sint încredințat că 
măreața noastră demonstrație va 
dovedi tuturor popoarelor voința 
noastră de a acționa in sprijinul 
acestui luminos tel, tot așa după 
cum am convingerea că mesajele 
adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șefilor de stat ale țări
lor semnatare ale Actului final de 
la Helsinki vor găsi ecoul cuvenit 
pentru ca omenirea să fie eliberată 
de coșmarul arsenalelor nucleare.

Radu MITROVIC1 
lăcătuș - Depoul C.F.R.- 
Buzău

„Țara păcii
și prieteniei

cu toate
popoarele"

Sintem generația care a gustat 
din plin binefacerile păcii. Ne-am 
născut și am crescut in zodia feri
cită a noii istorii a patriei noastre, 
o țară care prin toate minunatele 
ei realizări Iși afirmă plenar atri
butele tinereții — avintul revolu
ționar, optimism, planuri îndrăzne
țe de viitor, încredere realistă in 
țelul final. Încercăm sentimente de 
mindrie patriotică și de profundă 

încredere In demersurile României 
pentru pace și dezarmare, inițiate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Marea adunare populari de simbă
tă a celor peste 300 000 de locuitori 
din Capitală și din județele țării, 
care a încununat acțiunile împotriva 
cursei înarmărilor desfășurate in 
tara noastră cu participarea întregu
lui popor, ne-a adincit și mai mult 
convingerea in clarviziunea acțiuni
lor inițiate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru eliberarea Euro
pei de armele nucleare, pentru o 
lume a păcii și colaborării egale in 
drepturi intre popoare. Pentru a ne 
continua drumul luminos in viață, 
deschis de partid, pentru a ne rea
liza ca oameni și specialiști avem 
nevoie dă pace. In liniște ne putem 
implini visurile cele mai îndrăzne
țe, închinate înfloririi patriei. Iată 
de ce in demersul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe lingi condu
cătorii statelor participante la Con
ferința pentru securitate și coope
rare în Europa sint incorporate, am 
putea spune, și aceste visuri scum

--------- ■■ Mihai BENIUC —

Uniți, conștiinfă 
lingă conștiinfă

„Inițiativa de pace a secreta
rului general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a mobilizat întreaga tară, și tot 
poporul s-a găsit — Ia impre
sionanta manifestare din Capi
tală — însuflețit pe drumul apă
rării păcii, al vieții Si progresu
lui. Este răspunsul cel mai înalt

pe ale noastre, iar largul răsunet 
de care această acțiune se bucură 
pretutindeni in lume ne umple ini
mile de mindrie, întărind reputația 
de „Om al păcii" de care se bucură 
președintele țării pe toate meridia
nele.

Marin BOGATU
student, anul II, Facultatea 
de economie-industrie - 
București

V
„Gîndurile

poporului
înfăptuite

prin inițiativa
conducătorului

poporului"
Sint incă sub puternica impresie 

a cuvintelor rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la marea adu
nare populară, a chemării sale în
flăcărate adresate popoarelor, dar 

și factorilor politici, responsabililor 
militari, ostașilor, de a face in așa 
fel incit armele să nu fie puse in 
acțiune, să fie transformate in plu
guri, să fie salvată viața. M-am 
aflat și eu printre participanta 
la această impresionantă ma
nifestație a oamenilor muncii, îm
preună cu alți colegi medici ; 
primul gînd al nostru, al medicilor, 
se adresează tocmai vieții. Apărării 
ei ne consacrăm toată priceperea 
noastră. Ne întristăm de fiecare 
dată cind boala n-a putut fi învin
să și firul unei vieți a fost curmat 
înainte de vreme. E de înțeles re
volta noastră cind asupra vieții sint 
proiectate pericole de asemenea 
proporții cum sint cele generate de 
imensele arsenale de arme, nuclea
re existente pe continentul nostru 
și in lume.

Iată de ce, împreună eu toți ce
tățenii României socialiste ne pro
nunțăm in modul cel mai hotărit 
împotriva înarmărilor nucleare, 
pentru dezarmare și pace. Gindu- 
rile noastre, ale tuturor, au fost 
strălucit concretizate in fapta și

al unei națiuni libere, socialis
te. pentru care pacea înseamnă 
totul, chemarea sa către po
poarele lumii, ca împreună, uni
te. să nu mai admită niciodată 
prăpădul războiului". Un răs
puns in care ne regăsim cu 
totii ca un singur om. conștiință 
lingă conștiință.

acțiunea clarvăzătoare a secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii. Cuvintele 
rostite de președintele tării de la 
balconul sediului Comitetului Cen
tral au girul și aprobarea unei 
intregi națiuni, a cărei tradițională 
vocație de pace iși găsește cea mai 
fericită condiție de manifestare in 
efortul edificării patriei pe culmi tot 
mai înalte ale progresului si civili
zației.

Ion DANCIU
medic, Spitalul clinic Fuhdeni

„Apărînd pacea,
• —1-

ne apărăm
viitorul"

Alături de tovarășii mei de mun
că, m-am aflat și eu simbătă in co
loanele celor care au participat la 
marea demonstrație pentru dezar
mare și pace din Capitală, fiindcă 
cu toții finem ca la lumina ochilor 
la ceea ce am clădit cu mîinile și min
tea noastră in anii socialismului și nu 
vrem ca realizările să ne stea sub 
amenințarea distrugerii. Avem in 
fată un măreț program de con

strucție menit si ne ridice patria 
pe noi trepte de bunăstare. Strălu
cita cuvintare a tovarășulut Nicolae 
Ceaușescu, apelul înflăcărat către 
popoarele Europei, către toate po
poarele lumii dau glas propriilor 
noastre gînduri și simțiri. Nu pot de- 
cit să-mi exprim totala adeziune față 
de mesajele trimise de președintele 
țării noastre, in baza împuternicirii 
date de Marea Adunare Națională, 
conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., in 
scopul de a se depune toate efor
turile pentru a izbăvi Europa și 
lumea de primejdia unui război 
nuclear. Socotesc ci aceste me
saje, marile acțiuni, demonstrații, 
marșuri ale picii, apelurile foruri
lor și organizațiilor democratice din 
țara noastră sint o nouă dovadă a gri
jii și răspunderii pentru viitorul po
porului nostru și pentru soarta civi
lizației in general. Este o acțiune 
de inaltă răspundere politică ce 
ne umple inimile de mindrie și sa
tisfacție. Prin ea, prin glasul to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
România dă din nou un exemplu 
de dăruire celei mai scumpe cauze 
a omenirii — pacea.

Moise ANASTASE 
maistru la întreprinderea 
„Industria Iutei" - București

„In consonanță
cu aspirațiile 

celor 4 miliarde
de locuitori
*'■^',■-4! ,----—*-----------
ai Terrei"

Nu există locuitor al județului 
nostru — român, german, maghiar 
— care să nu fie cuprins de o 
profundă mindrie patriotică pen
tru faptul că România, iubitul și 
stimatul ei președinte, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pășesc cu ho- 
tărire in primele rinduri ale uriașei 
mișcări europene și mondiale pen
tru apărarea dreptului popoarelor 
la viață, la dezvoltare liberă, in 
climatul fertil al păcii, prieteniei 
și colaborării. Cu toții ne-am sim
țit prezenți in Piața Palatului Re
publicii, cu toții am vibrat la in- 
flăcăratele sale îndemnuri. Apelul 
adresat popoarelor, întregii lumi de 
participanții la această grandioasă 
manifestare poartă semnătura tutu
ror celor peste 22 milioane de locui
tori ai României socialiste. In 
aceeași măsură, poartă semnătura 
tuturor locuitorilor patriei și mesa
jele adresate liderilor U.R.S.S. și 
S.U.A. de către conducătorul parti
dului și statului nostru. In aceasta 
constă forța uriașă a inițiativei de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu: președintele nostru a în
deplinit nu numai mandatul în
credințat de Marea Adunare Na
țională, ci și al nostru, al tuturor 
fiilor patriei, indiferent de națio
nalitate, a exprimat voința și nă
zuințele noastre de pace. Și sint 
sigur eă el exprimă năzuințele tu
turor celor peste patru miliarde de 

locuitori ai globului, care văd in 
acțiunile întreprinse in țara noastră 
o contribuție concretă, efectivă și 
un real stimulent în lupta mon
dială pentru pace. Cred ci glasul 
care a răsunat astăzi cu atita forță 
aici, la București, va străbate prin 
toate ușile capitonate ale cabine
telor unde se fac planuri de folo
sire a bombelor și rachetelor nu
cleare, va pătrunde in sălile de la 
Geneva, unde se dup negocierile 
privind limitarea armamentelor nu
cleare in Europa.

Sint profesor de fizică și, în a- 
ceastă calitate, cunosc, teoretic, e- 
fectele forței nucleare. De aceea 
spun un NU și mai hotărit cursei 
înarmărilor și mă pronunț pentru 
scoaterea tuturor armelor de uci
dere in masă în afara legii, pentru 
ca întreaga energie să fie pusă nu
mai in slujba omului.

Sitzler HEINRICH 
președintele Consiliului 
județean Sibiu al oamenilor 
muncii de naționalitate 
germană

„Numai în pace
pot înflori visurile
noastre tinerești"

Ca și ceilalți tineri de seama 
mea, n-am cunoscut grozăviile răz
boiului decit din cărți și din ce 
mi-a povestit bunica, rămasă vă
duvă de război. Dar cite alte mili
oane de văduve și orfani n-a lăsat 
ultimul război, cite ruine și sufe
rințe ! Urăsc războiul, căci el dis
truge ființa umană și o schilodește 
fizic și moral.

Ziua de simbătă a fost o zi mare 
și pentru noi, tinerii, care, alături de 
virstnici, am răspuns cu însuflețire 
chemării iubitului nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a ne înălța glasurile pentru 
apărarea păcii de amenințarea teri
bilelor arme acumulate mai ales in 
Europa. Am răspuns cu întreaga 
noastră ființă acestei nobile che
mări, căci tinerețe înseamnă înain
te de toate optimism, încredere în 
viața ce ne stă înainte, in posibi
litățile de împlinire profesională și 
cetățenească. Or, realizarea tuturor 
planurile noastre de pregătire spre 
a fi folositori progresului patriei 
este legată de pace.

Prezența masivă a tineretului 
român la această mare manifestație 
a constituit o dovadă elocventă a 
adeziunii sale depline la strălucita 
inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Mă simt și eu 
mindră că, în momente atit de grave 
pentru omenire, țara mea. prin gla
sul și acțiunea președintelui ei. dă o 
atit de însemnată contribuție la ac
țiunile menite să înlăture primej
dia războiului racheto-nuclear, să 
asigure tuturor popoarelor un viitor 
de pace și bună înțelegere.

Rodlaa CORFAR 
elevă, clasa a X-a, 
Liceul de metrologie 
București, sectorul 4

SLĂVIM ROMÂNIA! APĂRĂM PACEA LUMII!
Pe ramuri arse pasărea 

nu cîntă
Să încălzească soarele pămintul 
și cringurile să-nflorească toate 
ca pasărea un adăpost să-și cate 
și-n ramul verde să-și inceapă cîntul.

Iar puii mici, cu aripi colorate 
spre năzuit azur să-și ia avintul 
și niciodată glontele sau vintul 
să nu reteze zboru-n libertate.

Căci pasărea spre inălțimi cutează 
și-n ramul verde cuibul și-l durează.

In codrul devastat, pe creanga frîntă, 
nu se așază păsări niciodată. 
Acolo e tăcerea blestemată.

Pe ramuri arse pasărea nu cîntă.
Victor TULBURE

Culoare să prindă trandafirii
Mi-e drag să văd soldații ținind in brațe prunci. 
Pe urma lor prin sate, pe unde trec, atunci, 
nu-s mume să se vaite și nu se-aud explozii 
și nici urlind a moarte, prin bătături, zâvozii.

îmi place cind ei harta și-o întocmesc așa : 
va fi aici o casă I semănături — colea I 
Aici, turnăm betonul I Aici, urca-vom schele 
și-om face pe uzină să fluture drapele.

Imi place cind soldații, de veghe stind, gindesc 
la piinea și la tihna acelor ce muncesc, 
cînd sint atenți culoare să prindă trandafirii, 
să-nmiresmeze pacea și slava omenirii.

Căci toți urăsc războiul. Sub nimbul păcii sfint, 
al păcii este glasul ce-alături ne adună.
In inimi de popoare, ecoul lui, in timp, 
spre slava ta, departe, se-aude azi cum sună I

Franz LIEBHARD

Copilul meu, tu, dacă vei vrea cu orice preț 
s-ajungi soldat, atuncea așa să mi te-arăți, 
cum ți-am dorit in stihuri, și-așa s-o faci de bine 
Incit să pară scrise anume pentru tine I

LETAY Lajos

Sub nimbul păcii
In răsuflarea-mi caldă simt răsuflarea ta 
ca dinspre cetini vintul, ca briza dinspre mare.
O, patrie, in lume oricit aș căuta
eu n-aș găsi ca-n tine-o mai dulce desfătare I

Ți-a fost, și nu o dată, să gemi sub jug străin 
dar iarăși, din cenușă, te-ai re-născut vitează 
cu scutul demnității ce-n mina lor il țin 
cei care pacea, munca și-azurul ți-l veghează.

Și orice ram, in tine, e plin de-al vieții rod
Și fericirea-ntinde oricărui om pocale — 
și celui care ară sau meșterește-un pod 
ori zămislește-n cintec un imn măririi tale I

Ramuri de măslini 
sub tricolor 

Prin Ceaușescu-și spun cuvîntul 
Carpații dăinuirii noastre dace : 
— Vrem pace pe intreg pămintul I 
In ape și-n văzduh vrem pace I 

Popoarele cunosc ce-i jalea 
Și știu ce-nseamnă și războiul. 
Să-i stăvilim din vreme calea 
cit incă n-a-nceput puhoiul I

Nu vrem al bombelor dezastru 
ci veșnic vrem să fie-n lume 
un cer de Voroneț albastru, 
spre binele planetei-mume.

Acesta-i glasul omeniei 
rostit cu sacră demnitate 
de ramuri de măslin,' -nălțate 
sub tricolorul României I

Ștefan TCACIUC

Al păcii arhitect 
și al dreptății 

Acest popor pe care nu o dată 
l-a bintuit și vremea-nviforată 
dorește nici un neam să nu mai fie 
bătut cindva de-o crincenă urgie. 

Acest popor care-ntre plug și spadă 
trudea cindva s-agonisească roadă, 
vrea azi in pace griul să răsară 
pe orice cimp și-n fiecare țară.

Acest popor care-a-nfruntat furtuna — 
și-a biruit-o pentru totdeauna, 
vrea ca pe g' 
întreaga seminție omenească.

Și-acest popor ce-n culmi cutezătoare, 
Suind, pe cel mai brav in frunte-l are, 
e-ntre popoare, azi, stegarul vieții 
și arhitectul păcii și-al dreptății.

. A. EBION

pentru totdeauna, 
lob in pace să trăiască

Grupa] tălmăcit in românește de Victor TULBURE
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PRODUSE DE CALITATE, 
VALORIFICATE SUPERIOR LA EXPORT

Soda caustică și soda calcinată sfnt 
produse insistent solicitate pe piața 
externă, ele fiind comercializate la 
un curs de revenire favorabil^ Cu o 
primă condiție : să fie de cea mai 
bună calitate. Și o a doua condiție : 
să fie livrate ritmic, așa cum s-a 
stabilit in contractele încheiate. Con
diții pe care le respectă întru totul 
colectivul de la Combinatul de pro
duse sodice din Govora. Fapt cu atît 
mai meritoriu cu cit. practic. 70 Ia 
sută din producția unității este desti
nată exportului, iar planul de export 
este nu numai îndeplinit sistematic. 
ci și depășit substantial. Bunăoară, 
in 11 luni din acest an s-au livrat 
suplimentar unor parteneri externi 
23 000 tone sodă calcinată si 10 350 
tone sodă caustică.

Efectul economic: s-au înca
sat din export, in plus. 47 mili
oane lei. Sint rezultate care ilus
trează eforturile acestui harnic co
lectiv îndreptate spre înfăptuirea ri
guroasă a sarcinilor economice și ridi
carea eficienței' exportului. Concret, 
cum s-a acționat și se acționează in 
continuare pentru ridicarea calității 
și competitivității la export a pro
duselor fabricate aici 7

O primă direcție de acțiune o con
stituie ridicarea generală a ponderii 
producției de sodă de calitate extra. 
In instalațiile din dotarea combinatu
lui producția se realizează în flux, 
nediferentiat, pentru necesități in
terne sau pentru export, și de aceea 
important este ca toate produsele să 
fie de cea mai înaltă calitate. Iar ce
rința primordială a unei calități su- 
nerioare a producției este funcționa
rea cn precizie de ceasornic a utila
jelor și instalațiilor. Pentru aceasta 
a fost necesar nu o dată să se îm
bunătățească constructiv și tehnologic 
o serie de utilaje. Ideile bune care 
au apărut și au fost sau sînt în curs 
de materializare aparțin în cea mai 
mare parte muncitorilor Si specialiș
tilor care răspund de funcționarea lor.

Inginerul Vasile Săvulescu. directo
rul combinatului, ne explică, rînd pe 
rînd, pe măsură ce trecem prin sec
țiile de producție : prin modificarea 
sistemului de alimentare a cuptoare
lor de var s-a asigurat omogenizarea 
șarjei calcar-cocs. îmbunătătindu-se 
arderea : prin montarea unei benzi 
transportoare pentru evacuarea albe
lor (calcarul nears) de la instalația 
de var nr. 2 se obține o însemnată 
economie de combustibil, evaluată la 
o jumătate de milion lei. și, totodată, 
crește siguranța în funcționarea in
stalației. Efecte asemănătoare s-au 
obținut prin îmbunătățirea fluxului 
tehnologic la instalația de purificare

a saramurei, prin mărirea suprafeței 
de lucru la sitele vibratorii s.a.

Am prezentat aceste cîteva exem
ple pentru a arăta că. de fapt. în 
combinat există o întreagă strategie 
a perfecționării continue a funcțio
nării fiecărui utilaj, a îmbunătățirii 
fiecărei operații tehnologice, cu efec
te directe atît asupra ridicării cali
tății producției, cît și asupra reduce
rii cheltuielilor de fabricație. Și. in 
plus, se obține un important cîstig 
de timp productiv. Facem cunoștință 
cu maistrul Alexandru Teodorescu și 
cu operatorii chimist! Nicolae Po
pescu, Li viu Nicolescu și Mucenic

Din experiența Combinatului 
de produse sodice 

din Govora
Popescu, care ne prezintă instalația 
de răsturnare cadre-site de cernere, 
instalație care permite ca înlocuirea 
plasei uzate să se facă în numai 2—3 
ore, în loc de 24 ore ca pină acum. 
Ei au modificat șl pantele de dever
sare a produselor la morile de măci
nare, la alimentarea sitelor, evitîn- 
du-se înfundarea traseelor. Fără a 
mai vorbi de faptul că un flux con
stant de fabricație asigură si o cali
tate constantă a producției.

Aplicarea acestor măsuri si a altora 
a dat rezultate bune pe planul ridi
cării caracteristicilor calitative ale 
produselor : în perioada care a trecut 
din acest an, peste 73 la sută din 
soda calcinată fabricată a fost de 
clasa extra, iar mai mult de 65 la 
sută din soda caustică produsă a fost 
de clasă superioară.

— Preocuparea constantă pentru 
modernizarea fabricației — ne spune 
directorul întreprinderii — a creat 
posibilitatea trecerii la o altă acțiune, 
care a vizat de data aceasta ridicarea 
gradului de valorificare a materiilor 
prime, prin realizarea de noi produ
se. Un astfel de produs este soda 
densificată, obținută prin continuarea 
prelucrării sodei calcinate.

— Prelucrare ce necesită consumuri 
tehnologice suplimentare. Prin a- 
ceastă prismă, este eficientă fabrica
rea sodei densificate?

— Desigur. Fată de cit cheltuim, 
încasăm dublu pe piața exter
nă. De bună seamă, fabricarea 
sodei densificate a solicitat efor

tul de creație al multor cadre 
tehnice. Aș dori însă să evidențiez 
aportul Inginerului Marius Tuca si al 
operatorului chimist Vasile Eftimie, 
care au avut un rol hotărîtor în pu
nerea la punct a instalației necesare 
pentru realizarea acestui produs.

Aflăm că pentru prima dată în 
acest an combinatul vîlcean a ieșit 
pe piața externă cu un produs deo
sebit de căutat — sitele moleculare 
— care acum se fabrică în cinci tipuri 
principale, cu diferite grade de ab
sorbție. S-au și vîndut 80 de tone din 
acest produs, la un preț avantajos.

Ținînd seama că și „ambalajul 
vinde marfa", s-a acționat ferm pen
tru îmbunătățirea situației în această 
privință. Ceea ce s-a dovedit in cele 
din urmă a fi avantajos si în pri
vința costurilor de producție si a 
productivității muncii. După cum 
ne-a spus contabilul-șef al combina
tului, Vasile Constantinescu. prin 
folosirea sistemului de tranșport în 
vrac, productivitatea muncii la în
cărcarea și expedierea sodei calcina
te a crescut de peste șase ori. iar 
cheltuielile cu ambalajele scad de la 
100 de lei pe tonă, la numai 6 lei pe 
tonă, reducîndu-se și consumul de 
manoperă la încărcare. Acum, aproa
pe 30 la sută din producție se livrea
ză în vrac. Firește, se tine seama de 
preferințele clienților sau de mijlocul 
de transport. De pildă, o cincime din 
producția de sodă calcinată se li
vrează în slinguri. Iar recent, de co
mun acord cu partenerii externi, soda 
calcinată ușoarăf în loc să fie încăr
cată în saci dubli, se expediază în 
containere pliabile, refolosibile. cu 
capacitatea de 600 kg fiecare. Simplu, 
modern, ușor și economicos. în pre
zent, se studiază posibilitatea utili
zării containerelor și pentru soda 
calcinată cu densitate mare.

Muncitorii și cadrele tehnice cu 
care am stat de vorbă ne-au făcut 
cunoscută dorința lor ca pînă la sfîr- 
șitul anului rezultatele pozitive în 
îndeplinirea planului de export să fie 
amplificate. în acest scop, încă de pe 
acum au fost create stocurile de ma
terii prime pentru asigurarea conti
nuității producției pe timp friguros. 
Halele au fost închise și s-au verifi
cat atent instalațiile, punîndu-se la 
punct izolația termică. Se apreciază 
că pină Ia sfirșitul anului se vor livra 
suplimentar cel puțin 450 tone sodă 
calcinată și 650 tone sodă caustică.' 
Un angajament care, judecind după 
modul în care se lucrează în aceste 
zile, este pe deplin realizabil.

Corneliu CÂRLAN 
Ion STANCIU

Excelenței Sale
Domnului ROBERTO SUAZO CORDOVA

Președintele ales al Republicii Honduras
Cu ocazia alegerii dumneavoastră In înalta funcție de președinte al Re

publicii Honduras, vă adresez sincere felicitări, Împreună cu cele mai bune 
urări de pace și progres pentru poporul hondurian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc în modul cel mal călduros Excelenței Voastre pentru mesajul 
de felicitare pe care ați avut amabilitatea de a mi-1 adresa cu prilejul sărbă
torii independentei și vă adresez, la rîndul meu, cele mai bune urări de feri
cire și prosperitate.

ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de mesajul de felicitare pe care Excelența Voastră 
a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia sărbătoririi celei de-a 21-a aniversări 
a independentei noastre naționale.

în numele poporului mauritanian, al Comitetului Militar de Salvare Na
țională, al guvernului șl In numele meu personal, exprim sincere mulțumiri, 
precum și urările noastre de sănătate și fericire personală Excelentei Voastre, 
de progres și prosperitate guvernului și poporului român prieten.

Lt. colonel MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Naționali 

al Republicii Islamice Mauritania

Cronica
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Finlanda, ambasadorul acestei 
țări la București, Olli Bergman, a 
oferit, luni la amiază, o recepție.

Au participat Ion Ionită, viceprim- 
ministru al guvernului. Virgil Teo
dorescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Aneta Spornic, 
ministrul educației si învătămîntului.

zilei
trimis special al șefului statului cia- 
dian. Au fost discutate probleme ale 
dezvoltării raporturilor bilaterale și 
aspecte ale situației Internationale.

A fost prezent Constantin Oancea, 
adjunct ai ministrului afacerilor ex
terne.

(Ager preș)
Maxim Berghlanu. ministrul muncii. 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe, 
Nicolae Murgu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior si cooperării 
economice internaționale, reprezen
tanți ai altor ministere si instituții 
centrale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste Roțnânia. Stefan 
Andrei, s-a întîlnit cu ministrul 
sănătății publice din Ciad, Garadou 
Mann, care se află la București, ca

AUTOCONDUCEREA, AUTOAPROVIZIONAREA 

in experiențe, inițiative, măsuri gospodărești 

„Ferma" uzinei produce 
ca o adevărată fermă agricolă

Cu cîteva luni în urmă, tovarășul 
Constantin Crăsneanu, directorul 
I.M.M.R. (întreprinderea mecanică 
și de material rulant) Roșiori de 
Vede, a conceput o „adresă" tip — 
destul de „ciudată" — prin oare cerea 
întreprinderilor județene de indus
trializare a cărnii, a laptelui și a le
gumelor unul și același lucru : să 
nu mai trimită cantinei Întreprin
derii mecanice și de material rulant 
din Roșiori nici un gram de carne, 
lapte și legume. De notat din capul 
locului că o asemenea hotărîre im
plică o mare răspundere din partea 
conducerii întreprinderii respective, 
cu atit mai mare cu cît la mesele 
c: 'ilnei se așază zilnic peste 1500 
df . jameni.

an fost informați deunăzi, de 
în Ași directorul întreprinderii, care 
anume a fost suportul material al 
hotărîrii luate :

— Practic, relata tovarășul Crăs
neanu, n-am mai avut nevoie de 
produsele întreprinderilor respec
tive. De mai multă vreme, consiliul 
oamenilor muncii de la I.M.M.R. 
decisese să asigurăm cu forțe pro
prii, mai prompt și mai ieftin apro
vizionarea cantinei. încît să se re
nunțe la repartițiile din fondul cen
tral al statului destinate întreprin
derii noastre. Am început autoapro- 
vizionarea cantinei cu o secție-anexă 
însumînd 80 de porci și cîteva vite 
cornute. Apoi am amenajat între ha
lele uzinei, pe o suprafață de 1000 
mp, și o seră încălzită cu abur uzat 
din atelierele de lucru. Dă o pro
ducție de cel puțin 8 000 kg pe an...

— E totuși, pentru 1 500 abonați 
ai cantinei, o cantitate mică de pro
duse...

— A fost, ne corectează directorul. 
Ne aflăm intr-un oraș agroindus
trial. Mulți dintre muncitorii noștri 
sint fii de țărani, iar unii, firesc, fac 
parte din C.A.P. Roșiori. Chiar ei 
au venit, 'într-o adunare sindicală, 
cu propunerea ca întreprinderea să 
dezvolte la maximum secțiile-anexă 
respective. S-au angajat să răspundă 
ei înșiși de îngrijirea grădinii de le
gume, a fermei de animale.

în continuare, directorul ne infor
mează că. treptat, ferma s-a mărit : 
„Sint acum în grajdurile proprii ale 
uzinei 10 vaci cu lapte, 8 viței, 40 
de tăurași — fiecare în greutate de 
400 kg — și 360 de porci. Pe scurt, 
întreprinderea dispune în acest mo
ment de aproximativ 60 OOO kg de 
carne, firește in care nu sînt indu
se animalele de reproducție".

Am calculat împreună cu directo
rul cită carne revine fiecărui abonat 
la masa de prînz. Rezultatul: 150 
g (am scos din calculul făcut zilele 
de concedii în care muncitorii nu vin 
la cantină). Ne-am interesat și cit 
lapte dau pe zi cele 10 vaci ale fer
mei și ce face întreprinderea cu eL 
Am aflat că în medie sint obținuți 
100 litri de lapte, care e distribuit, 
terapeutic, in hrana suplimentară a 
vopsitorilor, a sudorilor, a altor 
muncitori care lucrează In mediu 
toxic.

Să crești un număr de peste 400 
de animale. între care și 60 de bo
vine, nu e un lucru ușor, principala 
problemă pe care o ridică întreți
nerea acestei turme fiind legată în 
primul rînd de procurarea hranei. 
Iată de ce l-am întrebat pe director: 
„Cu ce întrețineți atîtea animale, 
de unde procurați finul, porumbul, 
lucerna și alte produse absolut ne
cesare 7

— Unitatea noastră, ne-a răspuns 
el. e amplasată în marginea orașu
lui, lipită de pămînturile C.A.P.- 
Roșiori. Nu o dată conducerea C.A.P. 
ne-a rugat să le dăm o mină de 
ajutor la muncile cîmpului. Ce 
ne-am gindit noi 7 Dacă au mereu 
nevoie de lucrători, n-ar fi oare bine 
să lucrăm și noi, Întreprinderea. In 
acord global o parte din pămîntul 
cooperativei 7 Am făcut propunerea 
respectivă adunării generale a mem
brilor C.A.P., iar vara, în timpul lor 
liber muncitorii întreprinderii lu
crează 100 ha la C.A.P. Anul acesta 
am luat în acord global porumb și 
ni s-au cuvenit — după numărul 
orelor lucrate și după calitatea mun
cii depuse — 25 tone de porumb și 
100 tone cotă parte din coceni. Aceas
ta este prima sursă de hrană pentru 
animale. A doua : fabrica de bere 
din localitate ne vinde tot borhotul 
rezultat din procesul de producție : 
30 tone pe an. A treia : întreprin
derea de industrializare a laptelui 
ne livrează zerul: 40 tone pe an. 
A patra : resturile menajere de la 
cantină : 25 tone pe an. Adică, rezu- 
mînd : unde există cu adevărat un 
ochi de gospodar care știe să pri
vească în jur și să evalueze toate 
posibilitățile nu există problemă de 
nerezolvat !

Am vizitat adăposturile animale
lor si microabatorul întreprinderii. 
Totul părea „copiat" din manualele 
de zootehnie. „Cît a costat această 
modernă construcție 7“ — l-am în
trebat pe director. „Nici măcar 5

bani — a răspuns el. Este „opera" 
lucrătorilor noștri. Ar fi rîs și curcile 
de noi dacă în mijlocul a 3 500 de 
meseriași de înaltă calificare, dti 
lucrează aici, oameni care cunosc 
toate meseriile posibile, am fi adus 
dip altă parte... meseriași ca să ne 
facă propriile treburi. Iar materia
lele de construcție folosite nu sînt 
altceva decit fier vechi și deșeuri 
adunate de prin întreprindere".

Florea Zamfira administratorul 
cantinei, ne-a invitat să dăm o raită 
și prin cămara de iarnă a întreprin
derii. Am găsit acolo 12 tone de 
cartofi, 5 de ceapă. 3,5 de tomate. 
20 de roșii conservate, 5 de legume 
diverse, semiconservate.

— Și vreți să ne convingeți că toa
te acestea au fost recoltate de pe... 
1 000 mp cit ați spus că are sera 
dv. 7 — l-am întrebat.

— Firește că nu. Sera e o unitate 
model, de mare productivitate, dar 
în afară de seră mai avem in folo
sință de la consiliul popular alte 
două hectare de grădină. Noi sin
guri, cei de la cantină în special, 
lucrăm acolo, noi semănăm și recol
tăm, iar rezultatele se văd. Am ob
ținut într-un an, de pe acest teren, 
peste 40 de tone de legume. Deși 
lucrează aici într-o întreprindere 
Industrială, nici unul dintre munci
tori n-a uitat să dea cu sapa, să 
muncească pămîntul. Foarte impor
tant, a adăugat administratorul, este 
că muncitorii lucrează pămîntul cu 
mare tragere de inimă. Autoaprovi- 
zionarea, înainte de toate, este în 
interesul lor : au în permanentă 
carne și legume proaspete. Pe de altă 
parte, cresc beneficiile pentru că 
scad cheltuielile generale de circu
lație a mărfurilor alimentare.

De la I.M.M.R. Roșiori de Vede 
pleci cu impresii plăcute și durabi
le. Principiul autoaprovizionării, așa 
cum este aplicat in această unitate 
— prin folosirea la maximum a tu
turor resurselor locale — argumen
tează din plin că în toate unitățile 
economice, oriunde s-ar afla ele. 
există posibilități mari de creștere 
a animalelor, păsărilor, de cultivare 
a legumelor, acțiuni îndreptate ex
clusiv în direcția îmbunătățirii me
niurilor colectivelor muncitorești, a 
scăderii prețului de cost al meselor 
servite la cantine și a îmbunătățirii 
continue a hranei oferite, a consis
tenței, gustului și valorii ei nutritive.

Gheorghe GRAURE

A apârutî
ALMANAHUL 
„LUMEA—'82"

(Urmare din pag. I)
care trăiesc si muncesc. El 
și-au identificat idealul cu 
idealul oamenilor în mijlo
cul cărora trăiesc si mun
cesc. Bucuriile si impasuri
le obștii sînt ii bucuriile și 
impasurile lor:

Sigur, se află cuprinsă în 
această opțiune fermă o a- 
nume cantitate de roman
tism revoluționar, cu gra
nițe nelimitate de afir
mare în epoca noas.tră. Re
voluția socială a fixat co
mandamente majore înalte 
de înfăptuit, stîrnind pre
tutindeni si aproape la fie
care ambiția de măsura
re a forțelor, de a sfi
da imposibilul, alimen- 
tînd avîntul, biciuind ener
giile. Forța de construcție 
și de creație capătă în a- 
cest climat de primenire a 
unei întregi societăți un a- 
liat puternic, pe măsură, 
romanticii fiind privilegiații 
care văd cu ochii deschiși 
chipul și mai înfloritor al 
satului de mîine și lucrea
ză neostoit pentru această 
imagine prefigurată științi
fic în Programul partidului.

Dar pqate că argumentul 
forte în ' această privință, 
care a determinat ca imen
sa majoritate a tuturor ce
lor care lucrează la sat să 
se lege cu sufletul de des
tinul localităților rurale 
unde trăiesc șl muncesc 
este imensa satisfacție uma
nă dobîndită. Cîștig pe care 
nici o altă recompensă n-o 
poate egala.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII COASTA DE FILDEȘ

Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș
ABIDJAN

La aniversarea Zilei naționale a Republicii Coasta de Fildeș vă adresez 
calde felicitări si cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, de 
prosperitate si progres poporului ivorian prieten.

Am convingerea că relațiile dintre România șl Coasta de Fildeș se vor 
dezvolta tot mai mult In viitor, spre binele popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, independentei, destinderii si înțelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

ț Republicii Socialiste România

Denumit adeseori 
„Veneția Africii de 
vest", datorită admira
bilei sale poziții geo
grafice, Abidjanul a 
înregistrat o puternică 
dezvoltare în anii ce 
au trecut de la procla
marea independentei 
Coastei de Fildeș (7 
decembrie 1960). trans- 
formîndu-se dintr-o 
mică așezare de pes
cari într-un oraș mo
dern. cu 1.5 milioane 
locuitori, care trăiește 
o intensă viată econo
mică. O bună parte a 
industriei naționale 
este concentrată în zo
nele sale periferice, 
unde au fost înălțate 
o rafinărie, fabrici de 
asamblare a automobi
lelor, șantiere navale 
șl alte obiective de pri
mă importanță.

Dezvoltarea Abidja- 
nului constituie doar 
un aspect al profun
delor transformări în
registrate în Coasta de 
Fildeș în ultimele

două decenii, ca rod al 
eforturilor depuse de 
poporul său pentru li
chidarea înapoierii 
moștenite din trecut și 
valorificarea resurse
lor naționale in folosul 
propriu. Aceste schim
bări sînt vizibile nu 
numai în înfățișarea 
localităților, ci și în 
structura diverselor 
ramuri ale economiei 
naționale. Dacă înain
te de 1960 în Coasta de 
Fildeș existau doar cî
teva întreprinderi in
dustriale, astăzi nu
mărul lor se ridică 'a 
citeva sute, realizînd 
circa 27 la sută din 
produsul intern brut. 
O preocupare deosebi
tă a fost manifestată, 
de asemenea, pentru 
dezvoltarea sectorului 
energetic și creșterea 
producției agricole, cu 
accent pe extinderea 
culturilor tradiționa
le. în cursul anului 
1930. spre exemplu,

producția de cacao a 
fost de 370 000 tone.

Prieten apropiat al 
țărilor africane, po
porul român urmăreș
te, cu interes și sim
patie succesele obținu
te de poporul ivorian 
pe calea consolidării 
independenței, a dez
voltării economice. în
tre Republica Socialis
tă România și Repu
blica Coasta de Fildeș 
s-au statornicit relații 
de rodnică cooperare, 
care cunosc un curs 
mereu ascendent, ca 
urmare a întâlniri
lor dintre președin
tele Nicolae Ceausescu 
și președintele Felix 
Houphouet Boigny. A- 
cordurile si înțelegeri
le realizate cu aceste 
prilejuri au deschis 
noi si largi perspecti
ve conlucrării româno- 
ivoriene pe multiple 
planuri. în avantajul 
celor două tari si po
poare. al păcii si pro
gresului in lume.
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ACTUALITATEA LA FOTBAL
In campionatul 
divizionar „A"

Rezultatele ultimei etape (a 17-a) 
din turul campionatului 1981/1982 : 
F. C. Constanta — Steaua 1—0 ; 
C. S. Tirgoviște — Corvinul Hune
doara 1—1 ; Dinamo — F.C.M. Bra
șov 2—0 ; Jiul — S. C. Bacău 3—0 ; 
A.S.A. — Sportul studențesc 4—0 ; 
Chimia R. Vîlcea — U.T.A. 3—2 ; 
Progresul Vulcan — Universitatea 
Craiova 2—1 ; „U“ — F. C. Olt 0—0 ; 
F. C. Argeș — Poli Timișoara 2—0.

Clasamentul : 1. Universitatea Cra
iova (25 puncte) ; 2. Dinamo (25 p.) ; 
3. Corvinul (20 p.) ; 4. F. C. Olt 
(19 p.) ; 5. Sportul studențesc (18 p.) 
..................................15. F. C. Argeș 
(14 p.) ; 16. Jiul (14 p.) ; 17. A.S.A. 
(13 p.) ; 18. Progresul Vulcan (12 p.).

Joi, 10 decembrie, se joacă restanța 
Steaua București — Universitatea 
Craiova.

Returul campionatului va începe 
la 27 februarie 1982.

In campionatul 
divizionar „B“

La Încheierea turului, situația în 
clasamente este următoarea :

Seria întîi — 1. Politehnica Iași 
(26 p.) ; 2. Gloria Bistrița (23 p.) ; 3. 
C.S.M. Suceava (23 p.).

Seria a doua — 1. Petrolul Ploiești 
(26 p.) ; 2. Rapid București (24 p.) ; 
3. Rulmentul Alexandria (20 p.).

Seria a treia — 1. F. C. Bihor Ora
dea (28 p.) ; 2. F. C. Baia Mare 
(20 p.); 3. Someșul Satu Mare (20 p.).

„CUPA U.N.C.A.P." LA POPICE
Timp de 3 zile, pe frumoasa arenă 

„Record" din Cluj-Napoca s-au des
fășurat întrecerile din cadrul finalei 
pe tară a concursului național sătesc 
de popice dotat cu „Cupa U.N.C.A.P.", 
aflată la a 6-a ediție. La start s-au 
prezentat reprezentant! din 41 de ju
dețe și din sectorul agricol al Capi
talei — cite doi băieți și o fată, caîi- 
fidăți din cei peste 10 000 de partici
pant! la fazele anterioare ale între
cerii. „Cupa U.N.C.A.P." a revenit re
prezentativei județului Suceava cu 
1 209 popice doborite ; pe locul II s-a 
clasat reprezentativa județului Cluj ; 
pe locul III — cea a județului Pra
hova.

La individual fete, primul loc a re
venit lui Gulden Ablachim din jude

țul Constanta cu 404 puncte ; pe lo
cul II. Marta Moreanu. județul Su
ceava, cu 388 de puncte ; pe locul III, 
Kismartonl Clara, județul Satu Mare, 
cu 386 puncte. La băieți, locul I a fost 
ocupat de Constantin Călugăreanu, 
județul Neamț, cu 433 de puncte, ur
mat de Nicolae Pîrcălabu, județul 
Prahova, cu 432 de puncte și de Va- 
sile Darie, județul Gorj, cu 428 de 
puncte.

Au fost distribuite premii pentru 
cel mai tînăr și cel mai vîrstnic par
ticipant. pentru cel mai tehnic și cel 
mai popular popicar etc. întrecerile 
s-au bucurat de prezenta unui mare 
număr de iubitori ai acestui sport. 
(Alexandru Mureșan).

în cîteva xînduii
0 în orașul danez Randers a avut 

loc tragerea la sorți a grupelor pre
liminare ale campionatului mondial 
feminin de handbal, ce se va desfă
șura anul viitor, între 1 și 13 decem
brie, în Ungaria.

Selecționata României va evolua în 
grupa B, alături de echipele U.R.S.S. 
(campioana olimpică). Bulgariei si 
reprezentanta Asiei. Componența ce
lorlalte două grupe : seria A : R. D. 
Germană (deținătoarea titlului mon
dial), Ungaria, Norvegia și repre
zentanta Americii : seria C : Iugo
slavia. Cehoslovacia, R. F. Germania 
și reprezentanta Africii.

O Intre 10 și 26 decembrie se va 
desfășura la Băile Herculane finala 
campionatului național feminin și a 
„Daciadei" la șah. La turneu vor par
ticipa 16 jucătoare : Dana Nutu-Te- 
reșcenco (deținătoarea titlului). Mari
na Pogorevici, Elisabeta Polihroniade. 
Margareta Mureșan. Iudita Kantor, 
Gertrude Baumstark, Lia Bogdan. 
Mariana Nechifor. Margaretă Teodo- 
resâu. Emilia Chiș, Eugenia Ghindă, 
Eleonora Gogîlea, Ligia Jicman, 
Viorica Ionescu, Mariana Bădici și 
Gabriela Olteahii.
• în turneul internațional feminin 

de șah de la Smederevska Palanka. 
după 7 runde și disputarea partidelor 
întrerupte se menține'lideră maestra 
iugoslavă Markovici cu 5 puncte, ur
mată de românca Elisabeta Polihro
niade — 4,5 puncte, Maksimovici și 
Cejici (Iugoslavia) 4 puncte. Marga
reta Mureșan (România) — 3,5 punc
te etc. în ziua de întrerupte, Polihro
niade a cîștigat la Hunt și a remizat 
cu Maksimovici, iar Mureșan a in- 
vins-o pe Petrovici.

I-am ascultat nu o dată 
pe învățătorii și profesorii 
cu trainice rădăcini în lu
mea satului vorbind cu o 
bucurie greu de egalat, cu o 
mîndrie care-i înnobila 
despre zecile șl zecile de 
promoții cărora le-au pus 
creionul in mînă. le-au su
pravegheat mai departe 
pașii în viată, au trăit îm
preună clipele de lumină 
și de cumpănă ale existen

succesului acestor oameni 
de notorietate 7 Ne Învață, 
înainte de toate, că dragos
tea pentru sat se afirmă 
prin fapte și nu prin de
clarații frumoase. Ne mai 
învață apoi că acești oa
meni, comuniști și neco- 
muniști, sînt în primele 
rînduri. sînt părtași la o 
operă de mari proporții ini
țiată de partid — progresul 
neîntrerupt al satului ro

tot de aici sl-a tras sevele 
ei puternice, de netulburat, 
încrederea reciprocă s-a ci
mentat in timp, trăind îm
preună întîmplările vieții. 
Pasagerul de la dispensarul 
ori catedra școlii din co
mună a respirat totdeauna 
doar pe creasta de val a 
vieții satului, n-a avut acces 
la tumultul clocotitor al 
existentei adîncl si adevă
rate a acestuia. Din atare

Slujește satul cu dragoste-
ței. „Pentru că, argumentau 
aceștia, nu-i totul să sădești 
un pom ; șl natura aruncă 
întîmplător semințele sale. 
Omul trebuie să privegheze 
necontenit pomul sădit. Cu 
atit mai mult puiul de om, 
căruia i-ai dat din știința 
ta. trebuie vegheat pe ce 
cărări de viată apucă, adus 
mereu pe cărarea dreaptă". 
I-am ascultat nu o dată pe 
medicii de tară, nu putini 
practicieni de înaltă ținută, 
vorbind despre cazurile lor. 
despre pașii cîștigati în 
ofensiva împotriva obscu
rantismului. despre cît i copii 
au ajutat să vină pe lume, 
despre încercările. îndoie
lile si marile bucurii ale 
medicului din sat. Timpul 
nostru, de edificare socia
listă. a promovat figuri de
venite legendare în lumea 
satului.

Ce ne Învață sociologia

mânesc. Că și-au făcut din 
asta un ideal și s-au stator
nicit acolo, cu ..arme si 
basaie". cum se snune. ne 
cîmpul de bătaie. Că odată 
începută această operă, n-au 
dat înapoi. In zorii zilei 
au fost primii pe cîmp, în 
grajd — ori cum îmi spu
nea de curînd un interlocu
tor. „șeful de fermă începe 
să-și construiască prestigiul 
din clipa cînd la 4.30 zoo- 
tehniștii ii dau bună dimi
neața în grajd". Programul 
lor n-a avut niciodată tan
gentă cu mersul autobuze
lor ori al trenurilor. Seara 
s-au aflat între oamenii cu 
care au muncit o zi. s-au 
bucurat cu ei de ceea ce au 
fost in stare să facă, s-au 
necăjit pentru ce n-a mers 
strună, au pus la cale trebu
rile pentru a doua zi. Copiii 
lor au crescut în această 
ambiantă, armonia familiei

pricină unii nici nu sînt 
în stare să priceapă ce se 
petrece sub ochii lor. Le 
barează drumul spre aceas
tă înțelegere ideea fixă a 
orașului, deși au făcut un 
contract social pentru o 
profesie care se practică 
acolo unde este nevoie, 
acolo unde sint oameni, 
unde pămîntul trebuie să 
dea piine. copiii să învețe 
carte și să deprindă îndato
ririle de cetățean al Româ
niei, într-un cuvint. acolo 
unde oamenii au nevoie de 
oameni. Și nimic nu poate 
confirma mai convingător 
dragostea de oameni în 
mijlocul cărora lucrezi, 
unde tu însuși îți cîștigi 
pîinea existentei, decit prin- 
zînd rădăcini în pămîntul 
care face pîine. prinzînd 
rădăcini în satul în care se 
nasc copiii, unde copiii au 
nevoie de lumina cărții.

unde oamenii trebuie aju
tați să descifreze tainele 
naturii și ale lumii.

Activistul, inginerul, me
dicul, cadrul didactic. Înră
dăcinați temeinic în lumea 
satelor, sînt asemenea con
structorilor temerari care 
aprind lumina civilizației 
noastre socialiste pină și in 
cel mai îndepărtat cățun 
din creierul munților ori 
din marginile cimpiei. Ne
numărate greutăți au tre
buit să fie învinse pen
tru împlinirea acdstei bucu
rii dăruite oamenilor. Dar 
ce anume poate egala 
fericirea de a zidi și prin 
munca ta, în mijlocul ace
lora unde trăiești, fericirea 
miilor și miilor de oameni 7 
Anticii spuneau : „Acela 
care pretinde că-i pasă de 
legi și de treburile tării, e 
dator să aibă aceleași du
reri și aceleași bucurii ca 
și poporul".

Aceleași bucurii, aceleași 
aspirații trăite cu noporul ! 
Muncind împreună cu el, 
îmbărbătindu-1 în bătălia 
cu greutățilș. Par vorbe 
mari, poate chiar sînt. dar 
să nu ne sfiim a le rostL 
Pentru că exprimă adevă
ruri fundamentale ale reali
tății noastre socialiste. Pen
tru că această rostire — și 
mai ales, atitudinea de de
plină integrare în mijlocul 
celor cu care muncim și 
trăim — măsoară în fapt 
temperatura dragostei noas
tre pentru popor, a dsagos- 
tei pentru tară, a răspun
derii pentru destinul eL

BACAU 0 Căminele culturale, 
librăriile, muzeul satului și celelal
te instituții de cultură din comuna 
Răcăciuni. una dintre cele mai mari 
și mai frumoase așezări din județ, 
găzduiesc, în aceste zile, o suită de 
manifestări științifice și cultural- 
artistice prilejuite de împlinirea a 
cinci secole de atestare documen
tară a acestei localități. Pentru 
ziua de 13 decembrie, cînd va fi 
marcat evenimentul, forurile de 
conducere locale, cei peste 200 de 
intelectuali care muncesc în comu
nă, in marea lor majoritate fii ai 
satului, împreună cu tineretul au 
pregătit o sesiune de comunicări, 
expoziții, reuniuni, spectacole, ser
bări populare și alte manifestări la 
care vor lua parte oameni ai mun
cii din diferite localități ale jude
țului și din tară. (Gh. Balti').

BRAȘOV • Sub egida Festivalu
lui național „Cîntarea României" 
la Brașov s-au desfășurat lucrările 
celei de-a 10-a sesiuni de creație 
științifică și tehnică. Cele aproape 
300 de comunicări prezentate pe 
secții, urmate de dezbateri, ca și 
expoziția de creație tehnică brașo- 
veană organizată cu acest prilej, au 
scos în evidentă rezultatele fruc
tuoase obținute în ultimul an în 
domeniul creației tehnico-știintifice 
în întreprinderile industriale și in
stitutele de cercetare din cadrul ju
dețului. (Nicolae Mocanu).

OLT 9 în organizarea Comitetu
lui județean Olt al P.C.R. și a Aso
ciației juriștilor din România, la 
Slatina a avut loc un simpozion pe 
tema „Strategia reeducării minori
lor și tinerilor". Activiști de partid 
și de stat, juriști, medici, profesori.

sociologi și alte cadre au prezentat 
mai multe referate și comunicări. 
• La Casa de cultură a sindicate
lor din Slatina a avut loc prima 
ediție a Festivalului-concurs al an
samblurilor folclorice de amatori, 
sub genericul „Omagiu muncii și 
păcii". (Emilian Rouă).

IALOMIȚA • La Căzănești a 
avut loc dezbaterea „Activitatea 
politico-educativă desfășurată de 
organizațiile de partid, de masă și 
obștești pentru dezvoltarea con
științei socialiste și formarea omu
lui nou". Au participat activiști 
de partid, de sindicat și ai U.T.C., 
muncitori și țărani. (Mihai Vișoiu).

>
HUNEDOARA 9 în fata unui 

numeros public, la Casa de cultură 
din Deva a avut loc înmînarea pre
miilor decernate formațiilor artisti
ce, interpretilor și creatorilor lau- 
reafi ai ediției a IlI-a a Festivalu
lui național „Cîntarea României". 
Un mare număr de formații laurea
te au prezentat apoi un bogat pro
gram artistic. (Sabin Cerbu).

MEHEDINȚI 9 Timp de două 
zile, la Drobeta-Turnu Severin s-a 
desfășurat cel de-al patrulea sim
pozion interjudetean' „Mehedinți — 
istorie și cultură", care a reunit 
cercetători din diverse domenii și 
profesori de științe sociale. (Virgiliu 
Tătaru).

VASLUI 9 Sub egida consiliului 
județean al organizației pionierilor 
și inspectoratului școlar județean, 
s-a desfășurat la Vaslui simpozio

nul interjudetean cu tema „Rolul 
activității pionierești în stimularea 
creativității copiilor". în plen și pe 
secțiuni au fost susținute nume
roase comunicări și referate, au 
fost vizionate filme și vizitate ex
poziții cu creații tehnice și artistice 
ale copiilor. vasluieni. 9 în muni
cipiul reședință de județ a avut 
loc prima ediție a Festivalului-con
curs interjudetean de muzică popu
lară și ușoară românească „Tară 
nouă, cîntec tînăr". organizat de 
comitetul județean U.T.C. și consi
liul județean al sindicatelor. (Petru 
Necula).

IAȘI 0 Colectivul Teatrului Na
țional „Vasile Alecsandri" din Iași 
a prezentat premiera piesei „Har
dughia" de Mircea Radu Iacoban. 
(Manole Corcaci).

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșooală
11,00 Tot Înainte t
11.23 Șoimii patriei
11,35 Tribuna experienței
12,00 Vatră folclorică. Straja, Județul 

Suceava, șl rapsodul Anghelina 
Savu

12,30 Film documentar : „Evoluție"
13,00 Telex
13,10 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Telescoal*
17,15 Clubul tineretului
18,00 Almanah pionieresc
18.23 Forum politico-ideologic. Statutul 

social al omului ta societatea 
socialist*

18.30 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Ancheta TV : „Timp furat" (II) 
20,00 Teatru TV : Integrala Shakespeare.

„Hamlet". Premieră pe țară. 
Producție a Televiziunii engleze 
B.B.C. Partea I

21,50 Cintec mîndru bănățean
22,10 Telejurnal

PROGRAMUL 1

19,00 Telejurnal
19,30 Film serial pentru copii : Alice 

în tara minunilor. Episodul 2.
19,55 Viața economică.
20,25 Studio liric '81. Premieră muzical* 

TV : „Horla" de Nicolae Bretan. 
Din distribuție ■: Nicolae Florei, 
Mareei Angelescu, Bogdan Pancu, 
Elena Simionescu,. Corneliu Flnă- 
țeanu, Constantin Iliescu, ansam
blul Operei Române

21,45 Mult e dulce șl frumoasă limba 
ce-o vorbim...

22,10 Telejurnal
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„Președintele Nicolae Ceaușescu acționează ferm

A
pentru măsuri eficiente menite să preîntîmpineA A

PENTRU DESTINDERE, 
DEZARMARE, PACE!

un dezastru nuclear”
Declarații ale unor personalități politice, ample demonstrații 

și mitinguri împotriva cursei înarmărilor nucleare

Puternicul răsunet internațional al grandioasei adunări populare de la București, al demersului 

României socialiste în favoarea opririi cursei înarmărilor atomice, pentru securitate

și colaborare in Europa și in întreaga lume
Presa Internațională acordă, in continuare, o atenție deosebită 

Inițiativei de pace □ președintelui României 
Nicolae Ceaușescu, marilor acțiuni de masă 
dioasel adunări populare de la București, 
generale, securității și păcii.

socialiste, tovarășul 
din țara noastră, gran- 
consacrată dezarmării

„Eliminarea armelor — 
un imperativ al epocii 

noastre !“

Sub titlul „Un mare miting 
antinuclear", agenția TANIUG a 
Informat despre marea adunare 
populară care a avut loc in centrul 
orașului București și a subliniat că. 
luînd cuvintul, „conducătorul parti
dului și statului român. Nicolae 
Ceaușescu. a salutat începerea ne
gocierilor de la Geneva dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
și și-a exprimat speranța că ele 
vor duce la oprirea proliferării ar
melor nucleare și la reducerea arse
nalelor in Europa la nivelul cel 
mai mic posibil". De asemenea, 
agenția a evidențiat faptul că „pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat în cuvîntarea rostită po
ziția României cu privire la nece
sitatea desființării blocurilor mili
tare. la organizarea unei con
ferințe consacrate încrederii și 
dezarmării în Europa".

Agenția remarcă, totodată, că 
„marele miting de la București a 
fost precedat de adunări populare 
și marșuri ale păcii organizate ta 
ultima lună îri toate județele și ora
șele din România, la care au luat 
parte milioane de persoane".

Agenția CHINA NOUA a transmis 
o amplă 
„Marș șl miting 
București", 
peste 
cipat 
mare 
erată

Luînd cuvintul la marea adunare 
populară din Capitală, scrie agenția, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
declarat că stă in puterea popoare
lor europene, a popoarelor lumii 
ca. acționînd» unite, să determine 
oprirea cursei înarmărilor. Pre
ședintele României s-a pronunțat 
din nou pentru convocarea unei 
conferințe consacrate încrederii și 
dezarmării în Europa șl pentru a se 
opri instalarea oricăror noi arme 
nucleare pe continentul european, 
menționează agenția.

In continuare, agenția China 
Nouă relevă faptul că, în cuvin- 
tarea rostită la adunarea populară 
din Capitală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat începerea . ne
gocierilor de la Geneva dtatre 
Uniunea Sovietică și Statata’ Unita ’ 
consacrata oprițH,atoPfeîSăaUî«i (jezSt; 
voltării de noi rachete în Europa; ; 
și a exprimat speranța că cele 
două părți vor ajunge la un acord 
pentru încetarea realizării progra
mului de amplasare. de noi rachete 
pe continent șl la diminuarea 
armamentului existent.

Continuînd să relateze despre 
desfășurarea marii Adunări Popu
lare pentru dezarmare șl pace de 
la București, agenția UNITED 
PRESS INTERNATIONAL subli
niază că. în cuvîntarea sa. „pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a cerut 
tuturor popoarelor 
este posibil pentru 
de pericolele unui 
U.P.I. relevă că 
șefului statului român s-a arătat că 
prin continuarea cursei periculoase a 
înarmărilor întreaga umanitate este 
amenințată de pericolul pieirii, al 
catastrofei nucleare. De aceea pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat un nou apel popoarelor 
europene, fie că se află în Est sau 
în Vest. în Sud sau în Nord, de a 
se simți direct vizate de armamen
tul nuclear existent și de cel ce ar 
urma să fie instalat în viitor. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — re
levă U.P.I. — a atras atenția asu
pra actualelor împrejurări grave 
din Europa, subliniind că trebuie 
făcut totul pentru a opri acțiunile 
care duc la creșterea arsenalului 
nuclear și care pot produce un 
dezastru mondial".

Intr-o nouă relatare despre des
fășurarea marii adunări populare 
de la București în favoarea dezar
mării generale, securității si păcii, 
agenția ASSOCIATED PRESS pune

în evidență 
tovarășului 
care președintele României adre
sează popoarelor Europei. Indife
rent în ce parte a continentului se 
află. în Vest sau în Est. în Nord 
sau în Sud. apelul de a se ridica 
cu toată hotărîrea și a spune 
un NU categoric rachetelor cu 
rază medie de acțiune, bombei cu 
neutroni, oricăror armamente nu
cleare.

„In capitala României a avut loc 
o nouă demonstrație de masă la 
care s-a cerut desființarea armelor

pasajele din cuvîntarea 
Nicolae Ceausescu în

adunării, a rostit o cuvîntare tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Se relevă că peste 300 000 de oa
meni ai muncii din capitala Româ
niei și din județele țării au mani
festat pe arterele principale ale 
orașului, gândind lozinci pentru de
zarmarea generală, și ta primul 
rînd pentru dezarmarea nucleară, 
pentru colaborare și pace în Eu
ropa și în lumea întreagă. De ase
menea, se scoate In evidență că 
adunarea din București a îm
puternicit Consiliul Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste să adreseze un apel tu
turor popoarelor lumii de a se uni 
în lupta pentru pace și dezarmare.

Luind cuvintul la Ancona, la o 
tatilnire internațională consacrată 
coexistentei si cooperării între sta-

• „Șeful statului român avertizează: con
tinuarea cursei periculoase a înarmărilor 
periclitează existența întregii omeniri, a 

însăși vieții pe planeta noastră"

corespondentă, intitulată 
antinuclear la 

în care relatează că 
300 000 de persoane au parti
ta capitala țării la cea mai 
acțiune din România consa- 
dezarmării si păcii.

să facă tot ce 
a feri omenirea 
război nuclear", 
in „cuvîntarea

• „Un înflăcărat apel adresat popoarelor 
Europei, indiferent în ce parte a conti
nentului s-ar afla, în Vest sau în Est, în 
Nord sau în Sud, de a se ridica cu toată 
hotărîrea și a spune un NU categoric ra
chetelor cu rază medie de acțiune, bombei 

cu neutroni, armamentului nuclear"
„300000 de cetățeni români, reuniți la 

București, cer, într-un singur glas, să se 
facă totul pentru a asigura continuarea 
destinderii, promovarea politicii de pace, 
de respectare a independenței și libertății 
popoarelor, pentru o largă și rodnică 

colaborare internațională".
nucleare din Europa; âtît - a celor 
staționate in Est, cit șl a celor din 
Veșt“își Începe agenția D.P.A., din 
R.-.G., relatarea 1 privind marea 
adunare popttlâră de- la București. 
„La demonstrație, care a fost orga
nizată la inițiativa președintelui 
Nîcolae Ceaușescu — precizează a- 
genția — au participat 300 000 de 
cetățeni.
Ceaușescu a 
zie un nou 
pace".

înaintea 
sovieto-americane de la Geneva — 
scrie agenția — președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat președintelui 
american, Ronald Reagan, și condu
cătorului sovietic, Leonid Brejnev, 
mesaje în vederea opririi ampla
sării de noi rachete nucleare ta 
Europa, pentru retragerea celor 
existente.

Jn relatarea sa, agenția austriacă 
A.P.A. scrie : „Simbătă, capitala 
României a fost din nou scena unei 
mari demonstrații pentru pace:cir
ca 300 000 bucureșteni și reprezen
tanți din toate județele țării au or
ganizat un marș pe principalele 
străzi ale orașului pînă la Palatul 
Republicii, unde șeful statului și 
partidului, Nicolae Ceaușescu, a 
rostit o cuvîntare. Adunarea pentru 
pace, securitate și dezarmare gene
rală a fost organizată de Frontul 
Democrației și Unității Socialiste, 
care cuprinde, practic, toate organi
zațiile politice și de 'masă din 
România — inclusiv biserica".

Sub titlul „Miting de masă la 
București", ziarul „RABOTNI- 
CESKO DELO". organ al C.C. al 
P.C. Bulgar, publică, In numărul 
său din 6 decembrie, o relatare des
pre miarea adunare populară de la 
București, subliniind că, în cadrul

Președintele Nicolae 
lansat cp această oca- 
apel la dezarmare și
începerii negocierilor

te. la care au participat membri al 
guvernului italian, denutatl, oameni 
de știință, Mario Zagari, vicepre
ședinte al Parlamentului vest-eu-.i 
ropearl. membru al Direcțiunii 
.P.S.I., a declarat : „Apreciem ca 
deosebit de importantă inițiativa și 
poziția președintelui României. 
Nicolae Ceaușescu. a cărui contri
buție constantă la cauza păcii si 
dezarmării se bucură de toată pre
țuirea pe plan internațional. Șeful 
statului român, pe care am avut 
cinstea să-l cunosc, a formulat pro
puneri 
care nu 
însușite 
tice. de 
dință".

Sub titlul „300 000 de persoane la 
București, pentru o Europă fără 
arme atomice", ziarul „l’UNITA" 
publică o corespondență a trimisu
lui său la București, care arată : 
Președintele Ceaușescu a subliniat 
că azi — mai mult ca oricînd — va 
trebui să se facă simțită voința de 
pace a popoarelor europene, de la 
Pirinei la Carpați. Președintele 
român a legat inițiativele de pace 
ta curs ta țara sa cu marile mani
festații populare din Europa și din 
lume, consacrate dezarmării.

Sub titlul „Ceaușescu reafir
mă necesitatea unui acord in 
legătură cu rachetele cu rază medie 
de acțiune. în cadrul unei mani
festări pentru pace la București, la 
care au participat 300 000 persoane", 
prestigiosul cotidian spaniol „EL 
PAIS" a publicat o amplă corespon
dență de la trimisul său special. Evi
dențiind că manifestarea a constituit 
punctul culminant al unei campanii 
desfășurate la nivel național din 
inițiativa președintelui Nicolae 
Ceaușescu, ziarul arată că la ma-

de o excepțională valoare, 
pot decit să fie salutate si 
de toate forțele democra- 
toți oamenii de bună cre-

nlfestarea de simbătă au participat 
reprezentanți ai populației din toa
te județele țării, care au întrerupt 
cu puternice aplauze de mai bine 
de 30 de ori discursul președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Șefyl statului 
român a reiterat în discursul său 
„tezele conținute în recentele me
saje adresate președintelui Ronald 
Reagan și șefului statului sovietic, 
Leonid Brejnev".

Presa din Grecia acordă. în con
tinuare. o atenție deosebită acțiu
nilor de pace și inițiativelor româ
nești. Pagina de politică externă a 
cotidianului „ELEFTHEROTYPIA" 
a publicat duminică un articol in
titulat : „300 000 de persoane mani
festează în România împotriva ar
melor nucleare", subliniind că „pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a che
mat popoarele să manifesteze cu 
hotărîre atît în apus, dt si în ră
sărit pentru a-i opri pe cei care 
pregătesc războiul atomic".

Ziarul „RIZOSPASTIS" a publi
cat o corespondență a trimisului 
său la București, prezentind pe 
larg impresionanta adunare popu
lară pentru dezarmare si pace și 
subliniind că la această manifestație 
au luat parte peste 360 000 persoa
ne. reprezentanți ai clasei munci
toare. ai țărănimii, ai organizațiilor 
de tineret, femei, funcționari si oa
meni de știință.

Același ziar, intr-un articol mal 
larg, dedicat tratativelor de la 
Geneva, menționează mesajele a- 
dresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu președinților Brejnev si 
Reagan, faptul că acestea au fost 
trimise din împuternicirea solemnă 
a Marii Adunări Naționale.

Cotidianul „KATHIMERINI" a 
publicat un articol intitulat : „Emo
ționant ’ mesaj al președintelui 
Ceaușescu către Reagan si Brejnev 
referitor la dezarmare". In care stat 
redate pasate ample din aoeste 
documente. „Poporul român este 

. profund neliniștit de situația deo
sebit de periculoasă creată ta Eu
ropa. ta special de armele nuclea
re existente și de planurile de am
plasare de 
rază medie 
niază 
colul 
poate 
tregii

De 
suedeză a publicat duminică pe larg 
informații in legătură cu aceste 
evenimente si inițiativele de bare 
ale președintelui României. Astfel, 
sub titluri ca „Președintele Româ
niei a condus un mare miting de 
pace" și „Un marș al păcii cu 
300 000 participanti a avut loc în 
România", principalele cotidiane 
centrale. „DAGENS NYHETER" și 
„SVENSKA DAGBLADET", con
semnează. ca si comentatorul tele- 

' viziunii, că .Această amplă de
monstrație a constituit apogeul 
unei campanil de pace, care a du
rat cinci săotămîni si a fost inițiată 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
personal".

In același spirit, cotidianul elve
țian de limbă germană „NEUE 
ZURCHER ZEITUNG" evidențiază 
„rolul deosebit și mobilizator al 
României" în eforturile pentru de
zarmare și pace în lume, subli
niind : „Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. a exprimat 
în repetate rinduri, în ulti
mele zile, poziția țârii sale privind 
dezarmarea in Europa, atit în cu- 
vintări. cit și în declarații acordate 
mijloacelor de informare în masă 
occidentale. El nu se gtadește Ia o 
reducere treptată sau Însoțită de un 
moratoriu, ci la o renunțare șl o 
retragere totală a rachetelor cu 
rază medie de acțiune, fiind de pă
rere că toate statele trebuie să par
ticipe la negocierile de dezarmare, 
fiindcă securitatea îi privește pe 
toți".

Ziarul 
publicat 
mesajele 
României, Nicolae Ceaușescu, pre
ședinților 
prin care 
înțelegeri 
nucleară.

WASHINGTON. — Secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
declarat că dezarmarea nucleară si 
dezvoltarea economică a țărilor să
race constituie imperativele cardina
le ale epocii noastre. Vorbind la un 
colegiu din orașul american Bridge
port. statul Connecticut, secretarul 
general al O.N.U. a subliniat că ac
tualele relații economice nu stat 
adecvate nevoilor popoarelor țărilor 
în curs de dezvoltare. Fără dezvol
tare economică, a spus el. nu 
avea Stabilitate în lume.

din plata centrală, fostul primar al 
orașului Hamburg, Hans-Ulrich Klose, 
membru al Partidului Social-Demo
crat. de guvernămint. a chemat la 
crearea unei zone denuclearizate în 
Europa. El a pus. totodată, sub sem
nul întrebării participarea R.F. Ger
mania la N.A.T.O.. apreciind că 
alianța nord-atlantică nu poate fi „o 
instituție veșnică".

Corespondenții agențiilor interna
ționale de presă semnalează ca un 
fapt aparte participarea la demon
strația de la Hamburg a 12 militari 
vest-germani in uniformă, oare și-au 
exprimat astfel opiniile în favoarea 
dezarmării și păcii.

încetarea producerii bombelor cu 
neutroni si interzicerea staționării 
de noi sisteme de arme în Europa.

putem

suedez 
decia-

noi asemenea arme cu , 
de acțiune". Se subll- 

că aceasta creează peri- 
război nuclear ce nu 
dealt la distrugerea" ln-

ideea
unui
duce 
civilizații, 
asemenea, întreaga presă

turc „CUMHURIYET" a 
un articol ta legătură cu 
adresate de președintele
L. Brejnev și R. Reagan 
cheamă la realizarea unei 
cu privire la dezarmarea

TOKIO. — Fostul premier 
Olof Palme, aflat la Tokio, a 
rat că actualele convorbiri sovieto- 
americane în problemele limitării 
armamentelor nucleare ar putea 
marca un punct de cotitură în rela
țiile dintre Est și Vest Există o le
gătură logică si necesară, a spus el. 
între actualele tratative de la Ge
neva și convorbirile pentru limita
rea armamentelor strategice ofensive 
(SALT). Olof Palme a adăugat că 
negocierile SALT trebuie să fie 
reluate.

BONN. — „Moartea atomică ame
nință întreaga lume !“. „Nici un fel 
de rachete nucleare în Europa !“ — 
aoestea au fost lozincile sub care 
s-au desfășurat, simbătă. ample mar
șuri ale păcii în orașele Hamburg, 
Ulm și Heilbronn șl în alte locali
tăți din R.F. Germania, în semn de 
protest fată de proiectele N.A.T.O. 
de a instala noi rachete cu rază me
die de acțiune în unele state vest- 
europene.

Demonstrația de mari proporții de 
la Hamburg a reunit reprezentanți a 
peste 120 de organizații politice si 
sindicale. Luind cuvintul la mitingul

BERLINUL OCCIDENTAL. — Con
gresul Partidului Liber Democrat 
din Berlinul occidental s-a pronun
țat împotriva amplasării de rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune 
în Europa occidentală. O rezoluție 
adoptată de forumul liberal-demo- 
craților din Berlinul occidental sub
liniază că hotărîrea N.A.T.O. de a 
Instala noi rachete nucleare repre
zintă „o amenințare la adresa păcii 
în Europa".

COPENHAGA. — Sub deviza „Ac
țiuni comune împotriva pericolului 
unui război nuclear". în Danemarca 
au avut loc, simbătă după-amiază, 
manifestații la care au luat parte 
peste 33 000 de persoane. In capitala 
tării — Copenhaga — s-a desfășurat 
cel mai mare marș în favoarea dezar
mării organizat pină în prezent. în- 
fruntînd vîntul și zăpada, peste 
22 000 de oameni au demonstrat cu 
torțe pe străzile orașului, purtînd 
pancarte antinucleare : „Nu — pla
nurilor rachetelor N.A.T.O." sau „Un 
nord fără arme nucleare, o Europă 
fără arme nucleare".

„Vrem o Europă 
denuclearizată !“

■ La Stockholm a 
constitutivă a or- 
suedezi Împotriva 
Formată din ini- 
medicale suedeze,

„NU ploii atomice !“
BERNA. — în capitala Elveției — 

Berna — s-a desfășurat o mare ma
nifestație pentru dezarmare si pace, 
organizată la chemarea Partidului 
ElvețiaA al Muncii. Comitetului elve
țian împotriva violentei nucleare. 
Sindicatului din domeniul cărții, lu
crătorilor din industria tipografică și a 
hirtiei etc., la care au luat parte peste 
30 000 de persoane. Participantli, în 
marea lor majoritate tineri în vîrstă 
de 20—30 de ani, purtau panouri pe 
care se aflau scrise lozinci ca : „Do
rim să trăim, nu numai să supravie
țuim !“, „Nu ploii atomice !“, „Să 
negociem, să ne dezarmăm". A fost 
adoptată o rezoluție care cere decla
rarea Europei zonă denuclearizată.

STOCKHOLM.- 
avut loc adunarea 
ganizației „Medicii 
armelor nucleare", 
tiativa Asociației
noua organizație 1st propune să or
ganizeze adunări, simpozioane si se
minalii In cadrul cărora să se expli
ce la scara întregii națiuni pericolele 
ce le-ar reprezenta pentru întreaga 
populație izbucnirea unul război 
nuclear.

ATENA. — Peste 10 000 de per
soane au participat dumînifcă la o 
demonstrație pentru pace în piața 
centrală a capitalei elene. Patru 
marșuri pentru pace, care au pornit 
diminică dimineața de la Eleusis, 
Hellinikon, Pireu și Nea Makri. s-au 
lntilnit la Atena, unde s-a desfășu
rat un miting. Manifestantii și-au 
exprimat protestul împotriva arme
lor nucleare si a amplasării de baza 
străine pe teritoriul Greciei. Marșu
rile au fost organizate la inițiativa 
Comitetului grec pentru destindere 
internațională si pace, a unor orga
nizații sindicale, de tineret si de fe
mei. Manifestații similare au avut 
Ioc si in alte orașe ale tării.

.Sâ

Să apărăm viitorul 
copiilor noștri 1“

TOKIO. — „Să apărăm pacea șl 
viitorul copiilor noștri!“ — sub
această deviză, în orașul japonez 
Nagoya a avut loc o adunare națio
nală 'a reprezentanților opiniei pu
blice nipone. La ea au luat parte 500 
de oameni de cultură, cadre didacti
ce. student!, gospodine, care au sub
liniat în cuvintărlle lor pericolul in
tensificării tendințelor războinice.

WASHINGTON. — în S.U.A. ta 
amploare lupta împotriva intensifi
cării cursei înarmărilor. La referen
dumul care a avut loc recent 6 la 
Boulder (statul Colorado), locuitorii 
acegtui oraș au cerut delegației sta
tului în Congresul S.U.A. să depună 
un proiect de rezoluție privind înce
tarea experiențelor, producerii șl 
amplasării rachetelor nucleare șl a 
mijloacelor de transportare. Cereri 
similare au fost formulate si în sta
tele americane Oregon si Massa
chusetts.

Ședința unei comisii 
permanente C.A.E.R.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
Moscova a avut loc ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru colabo
rare ta domeniul agriculturii. Comi
sia a adoptat măsuri pentru Îndepli
nirea sarcinilor ce-i revin din hotă- 
rîriie sesiunii și ale Comitetului 
Executiv ale C.A.E.R.. legate îndeo
sebi de elaborarea acțiunilor com
plexe de colaborare în vederea asi- 

-gurării populației țărilor membre cu 
produse agricole si alimentare.

Au fost examinate căile extinderii 
colaborării ta domeniile producției 
vegetale și zootehniei, mecanizării și 
chimizării agriculturii, o atentie deo
sebită fiind acordată problemelor 
privind reducerea pierderilor și creș
terea calității cerealelor, folosirea ra
țională a carburanților si lubrifianti- 
lor în exploatarea parcului de ma
șini agricole, utilizarea economicoasă 
și creșterea eficientei administrării 
Îngrășămintelor minerale si organice 
șl altele. S-a analizat activitatea 
desfășurată de comisie ta acest an 
și a fost adoptat olanul de lucru pe 
perioada 1982—1983.

OSLO 7 (Agerpres) La Oslo
s-au încheiat lucrările Congresului al 
XVII-lea al P.C. din Norvegia. Au 
fost dezbătute sarcinile actuale ale 
partidului ta lupta pentru apărarea 
intereselor oamenilor muncii, pentru 
pace și destindere.

Congresul a aprobat 
litică privind direcțiile 
activității partidului _______
ideologic, politic si organizatoric. In 
documentele congresului se acordă o 
mare atenție problemelor extinderii 
influentei partidului în rindul mase
lor

Rezolutia po- 
principale ale 
in domeniile

largi» Întăririi unității rîndurilor

sale, creșterii conștiinței politice ■ 
membrilor partidului.

Congresul a ales noul Comitet 
Central. In cadrul primei ședințe. Co
mitetul Central a adoptat. în unani
mitate. hotărîrea de a se amina ale
gerea președintelui partidului pînă la 
următoarea plenară, care va avea loc 
la sfîrșitul lunii ianuarie. Pină ati .Ci. 
funcțiile de președinte si vice; Re
ședințe al partidului șl redactor ,ftf 
al ziarului „Friheten" vor fi girate de 
persoanele care le-au deținut si pină 
la congres.

SPANIA: Manifestație în sprijinul 

consolidării procesului democratic

O vibrantă chemare la rațiune, la acțiune unită pentru apărarea

MADRID (Agerpres). — Răspun- 
zind apelului lansat de principalele 
partide politice, organizații sindicale 
și consilii municipale, sute de mii de 
persoane au participat, la Madrid și 
In alte orașe din Spania, la mari 
manifestații populare ce au marcat 
împlinirea a trei ani de la adoptarea, 
prin referendum, la 6 decembrie 
1978, a noii constituții a țării.

La demonstrația din capitală, la 
care au luat parte. între alții, prima
rul orașului. Enrique Tiemo Galvan, 
și secretarul general al Partidului

Socialist Muncitoresc Spaniol. Felipe 
Gonzalez, .participantii purtau drape
lele naționale, precum și mari pan
carte cu inscripția „Trăiască consti
tuția". La Sevilla, locuitorii au dat 
drumul să zboare la 169 de porumbei, 
numărul articolelor din legea supre
mă a tării.

Rezultat al eforturilor comune ale 
principalelor partide politice spa
niole, Constituția spaniolă a marcat 
un nou pas spre democratizarea vie
ții politice și sociale. Înlocuind vechile 
legi franchiste.

dreptului fundamental al oamenilor la viață, libertate și progres r
(Urmare din pag. I)

Obiectivul cel mai urgent, pentru 
atingerea căruia pledează cu remar
cabilă forță de convingere tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ii constituie 
oprirea amplasării și dezvoltării de 
noi rachete nucleare in Europa. 
Relevînd acuitatea si urgenta a- 
cestui imperativ, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază că se cuvine 
acum să fie judecați cei care pregă
tesc războiul atomic, acum cei care 
continuă cursa înarmărilor să fie 
determinați să se oprească. In a- 
cest scop, este necesar „să spunem 
cu toată hotărîrea NU cursei 
înarmărilor, NU oricăror rachete, 
oricărui armament nuclear in 
Europa. Să spunem un DA răspicat 
politicii de destindere și colaborare, 
de respect al independenței națio
nale a tuturor popoarelor, un DA 
politicii de pace in intreaga lume !“ 

Reliefind, o dată mai mult, uria
șa forță de convingere a argumente
lor. marea capacitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se' adresa 
oamenilor muncii, popoarelor de la 
inimă la inimă, de Ia conștiință la 
conștiință, de a insufla energie ma
selor, cuvîntarea cuprinde, totodată, 
un amplu și concret program de

acțiune vizind toate laturile funda
mentale ale procesului de dezarma
re — așa cum îl concep și cum îl 
vor popoarele, cum răspunde in
tereselor vitale ale omenirii. Prac
tic. nu există latură importantă a 
acestui proces asupra căruia cuvin- 
tarea să nu se oprească, să nu-i 
releve însemnătatea.

Astfel, in ce privește tratativele 
de Ia Geneva, se subliniază necesi
tatea ca încă în timpul tratativelor 
să se ajungă la Încetarea realizării 
programului de amplasare a noi 
arme In Europa, la diminuarea ar
mamentului existent. Totodată, să 
se acționeze pentru un acord de re
ducere a rachetelor și armamentu
lui nuclear din Europa la nivelul 
cel mai scăzut posibil; echilibrul în
tre Est și Vest să se realizeze nu 
prin producerea de noi rachete și 
armamente nucleare, ci prin redu
cerea substanțială a celor existente. 
In viziunea unui proces de dezar
mare neîntrerupt, in cuvîntare se 
exprimă opinia ca. după realizarea 
unui asemenea acord, să se acțio
neze in continuare pentru lichidarea 
totală a rachetelor cu rază medie 
de acțiune și a celor tactice, a ori
căror armamente nucleare din Eu
ropa, pentru realizarea unei Europe

fără arme atomo-nucleare de orice 
fel.

Pomindu-se de la realitatea fap
tului că popoarele europene, indife
rent în ce regiune a continentului 
s-ar afla, sint direct vizate de ar
mamentul nuclear existent si de 
cel ce ar urma să mai fie amplasat, 
cuvîntarea a subliniat cu deose-, 
bită forță cerința ca toate statele 
europene să participe nemijlocit, 
activ, la tratative, să-și poată spu
ne intr-o formă sau alta cuvintul 
la Conferința de la Geneva, con
tribuind la realizarea înțelegerilor 
și acordurilor necesare, la reduce
rea și eliminarea treptată, deplină 
a tuturor tipurilor de rachete și ar
mamente atomo-nucleare de pe con
tinentul nostru.

Chemînd la concentrarea efortu
rilor, ta primul rînd pentru elimi
narea pericolului nuclear din Euro
pa și din lume, în cuvîntare se re
levă, totodată, necesitatea de a se 
acționa cu fermitate pentru trece
rea la reducerea armamentului cla
sic. a tuturor tipurilor de arme, se 
reafirmă necesitatea desființării 
concomitente a celor două blocuri 
militare. In atingerea acestor obiec
tive, un rol esențial ar avea înche
ierea cu rezultate pozitive a reu-

niunil de la Madrid, asigurlndu-se 
convocarea unei conferințe con
sacrate încrederii și dezarmării în 
Europa, continuitatea reuniunilor 
destinate securității și cooperării pe 
continent.

Așa cum a subliniat 
Nicolae Ceaușescu, marea 
populară din Capitală nu 
tuit și nu trebuie privită 
tul acțiunilor pentru pace, ci mar
chează ridicarea acestora pe o 
treaptă superioară, Începutul unei 
noi etape a luptei Împotriva răz
boiului, pentru o Europă fără arme 
nucleare, pentru dezarmare genera
lă, pentru o pace trainică in lume.

Poporul nostru este puternic în
suflețit de faptul că in această epo
cală luptă pentru dezarmare, pen
tru pace și viață nu este singur; 
marile manifestări pentru pace care 
au loc în țările europene șl pe alte 
continente fac dovada că evitarea 
războiului nuclear, înfăptuirea de
zarmării au devenit cauza milioa
nelor de oameni de pe cele mal di
ferite meridiane ale lumii. Poporul 
român și-a manifestat cu putere 
solidaritatea cu toți militanțil pen
tru pace de pretutindeni, tot așa 
cum participant!! la manifestările

tovarășul 
•donare 

• const!- 
ca sfîrși-

din Europa pentru pace puteau fi 
considerați ca fiind alături de co
loanele demonstranților din Româ
nia.

Inspiră un puternic optimism 
convingerea, afirmată atît de insis
tent în cuvîntare. că stă in puterea 
popoarelor ca. acționînd unite, 
sâ determine stăvilirea cursei înar
mărilor. edificarea unei lumi fără 
arme și războaie, a păcii si cola
borării. In virtutea acestei convin
geri, Apelul poporului român către 
popoarele $1 forțele progresiste și 
democratice din întreaga lume, pen
tru dezarmare și pace, pentru 
securitate, independentă și progres 
(pe care-i publicăm in pagina I a 
ziarului) cheamă stăruitor la întă
rirea unității și solidarității ta lupta 
pentru pace, independență, pentru 
o lume mai dreaptă și mai bună pe 
planeta noastră.

Nu există in prezent sarcină mai 
stringentă decit apărarea dreptului 
la viață, la libertate și pace. Ur- 
mind inflăcâratul exemplu al ma
relui stegar al păcii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să facem totul 
pentru ca dezideratele de pace si 
dezarmare ale omenirii să devină o 
vie realitate a planetei noastre 1
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W -• ne scurt
CONVORBIRI SOVIETO-UN- 

GARE. La Budapesta au Început 
convorbirile dintre Gybrgy Lazar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Ungare, și Nikolai Tihonov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., care efectuează o vizită 
oficială de prietenie în R.P. Ungară. 
In centrul convorbirilor se află ana
lizarea posibilităților extinderii ta 
continuare a colaborării dintre 
cele două țări. Părțile examinează, 
totodată, principalele probleme in
ternaționale actuale.

resate ta reînnoirea țării. Enrico 
Berlinguer, secretar general al 
P.C.I.. a rostit o cuvîntare.

RELAȚIILE EGIPTEANO—CIA- 
DIENE. Președintele Egiptului, Hos
ni Mubarak, l-a primit duminică 
pe Delwa Comakoye. trimisul spe
cial al președintelui Ciadului, aflat 
la Cairo. In cadrul intrevederii a 
fost abordată problema normaliză
rii relațiilor dintre Egipt și Ciad.

I PLENARA C.C. AL P.C, ITA
LIAN, consacrată analizării unei 
alternative democratice actualului 

I sistem de guvernare si examinării 
unor probleme culturale, a avut loc 

I la Roma. Aldo Tortorella, membru 
I al Direcțiunii P.C.I., a prezentat un 

raport evidențiind că P.C. Italian 
I propune o alternativă democratică 
I actualului sistem de guvernare, se 

pronunță pentru colaborare între 
j diferite forțe sociale și politice tate-

SENTINȚE ÎN procesul unor 
NAZIȘTI. Tribunalul din Hamburg 
a pronunțat luni sentința în pro
cesul unui grup de naziști. Fostul 
colonel SS Arpad Wigand, in vîrstă 
de 75 de ani. a fost condamnat la 
12 ani și jumătate de închisoare, 
acuzat de complicitate la crime de 
război comise în cursul celui de-al 
doilea război mondial pe teritoriul 
Poloniei. Alți doi naziști — Rolf 
Buescher (71 de ani) și Richard von 
Coelln (86 de ani) — au fost con
damnați la 3 ani și jumătate Si. res
pectiv. la doi ani. J
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