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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

DIN IMPUTERNICIREB TOVflRfiSULUI NICOLflE CEAUSESCU, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII S0CIR1ISTE ROMANIA, 

SI IN RAZR MANDATULUI ÎNCREDINȚAT 
DE CftTRE MAREA ADUNARE NAȚIONALA, 

ministrul de externe român a prezentat 
la sesiunea speciala a Adunării Generale a O.N.U.

POZIȚIA ȘI PROPUNERILE ROMÂNIEI 
CU PRIVIRE LA PROBLEMELE DEZARMĂRII

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
marți, 22 iunie, s-au desfășurat lucrările ședinței 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat și aprobat 
un raport privind sarcinile suplimentare de redu
cere a'consumului de produse petroliere pentru 
producerea energiei termice in semestrul doi al 
acestui an și pe perioada 1983-1985.

S-a subliniat că, in vederea asigurării condi
țiilor necesare dezvoltării economiei naționale, 
conducerea partidului a inițiat un ansamblu de 
măsuri pentru extinderea bazei proprii de materii 
prime și resurse energetice, prin sporirea extrac
ției de cărbune, țiței, gaze și accentuarea pro
gramului energetic. Acest complex de măsuri are 
in vedere orientarea stabilită de Congresul al 
Xll-lea al P.C.R. de promovare a unei politici 
ferme de gospodărire rațională și reducere a con
sumurilor de resurse energetice, de economisire 
strictă a combustibililor și energiei in toate sec
toarele de activitate, de îmbunătățire a structurii 
producției industriale.

Pornindu-se de la aceste orientări și sarcini, s-au 
stabilit - in raport de tipurile de combustibili - 
niveluri mai reduse privind producerea energiei 
termice, precum și repartizarea acesteia pe con
sumatori. *

Apreciind că, in prezent, se înregistrează un 
consum exagerat de energie termică, Comitetul 
Politic Executiv a trasat sarcini ministerelor, cen
tralelor, intreprinderilor, institutelor de cercetare 
și proiectare să ia măsurile corespunzătoare în 
vederea diminuării consumului de aburi și apă 
caldă, in primul rind la marii consumatori din 
economie. In acest scop, s-a indicat să se studieze 
situația fiecărei unități, analizindu-se necesarul de 
combustibil in raport de norma optimă de tempe
ratură a aburului sau apei livrate și să se stabi
lească programe de funcționare a unităților termice 
potrivit cerințelor fiecărui loc de producție. In ace
lași timp, s-a cerut Comitetului de Stat al Planifi
cării, Consiliului Național pentru Știință și Tehno
logie, ministerelor să acționeze consecvent in toate 
unitățile economice pentru eliminarea pierderilor 
in transportul energiei termice, pentru perfecțio
narea proceselor tehnologice, raționalizarea fluxu
rilor de producție, pentru diminuarea consumurilor 
și recuperarea integrală a resurselor energetice, 
termice și de combustibil. S-a indicat, de aseme
nea, ca ministerele împreună cu Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie să revadă de 
urgență programele privind promovarea unor noi 
surse de energie și să se acționeze mai ferm in 
această direcție in fiecare minister și unitate. 
Totodată, trebuie să se acorde o atenție sporită 
îmbunătățirii organizării producției și a muncii, in 
toate ramurile economiei naționale, astfel incit să 
se obțină o reducere a consumului de petrol, 
gaze, cărbune, pe seama altor surse de energie. 
S-a stabilit să se examineze posibilitatea construi
rii de centrale termice la care să poată fi folosiți 
orice fel de combustibili și să fie amplasate cit 
mai aproape de consumatori.

S-a precizat că sarcinile de reducere a consu
mului de energie termică trebuie considerate ca 
minime.

In ce privește energia termică destinată consu
mului populației, s-a indicat comitetelor județene și 
municipale de partid, consiliilor de conducere ale 
ministerelor, precum și consiliilor populare județene 
și al municipiului București să desfășoare, împreună 
cu consiliile oamenilor muncii din centrale și în
treprinderi, asociațiile de locatari și deputați, o 
largă dezbatere in rindul tuturor cetățenilor pen
tru cunoașterea, aplicarea și generalizarea, in 
scurt timp, a celor mai eficiente metode de gos
podărire judicioasă a energiei termice, astfel incit 
să se asigure îndeplinirea in bune condiții a sar
cinilor stabilite.

S-a hotărit ca Ministerul Energiei Electrice, in 
calitate de administrator unic al tuturor surselor 
de energie, să preia întreaga responsabilitate pri
vind producerea, distribuția și utilizarea in condiții 
de eficiență maximă a energiei termice.

Totodată, s-a stabilit ca guvernul să analizeze 
lunar modul in care se îndeplinesc măsurile pre
văzute și să acționeze cu fermitate pentru apli
carea lor corespunzătoare.

In continuarea lucrărilor, Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat și aprobat un raport cu privire 
la prețurile pentru combustibili, energie termică și 
electrică ce se livrează populației.

Comitetul Politic Executiv apreciază că cerin
țele economiei naționale, ca și implicațiile crizei 
economice mondiale impun măsuri hotărite pentru 
rentabilizarea producerii și folosirii tuturor tipuri
lor de combustibili, pornindu-se de la Programul 
energetic național aprobat de cel de-al Xll-lea 
Congres al partidului, de la hotărirea plenarei din 
martie a.c. a Comitetului Central al partidului. S-a 
stabilit ca, incepind de la 1 iulie 1982, să fie 
majorate prețurile de producție la gaze naturale și 
țiței, la combustibili, energie termică și electrică. In 
concordanță cu aceasta, s-a adoptat hotărirea de 
recalculare a prețurilor cu amănuntul la combus
tibili și energie termică, precum și la energia elec

trică ce se livrează populației, in vederea aplică
rii principiului rentabilității și in acest sector de 
activitate.

Pe ansamblu, urmează ca, prin măsurile de eco
nomisire preconizate, pe fiecare familie să se rea
lizeze o reducere o consumului de energie de circa 
20 la sută. S-a stabilit ca, pentru restul creșterilor 
de prețuri la energia termică, să se acorde com
pensații corespunzătoare, astfel incit, pe total, să 
se asigure înfăptuirea măsurilor adoptate de Con
gresul al Xll-lea al partidului privind creșterea 
nivelului de viață al întregii populații.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut propunerile 
privind pregătirea și desfășurarea alegerilor gene
rale de deputați in consiliile populare municipale, 
ale sectoarelor municipiului București, orășenești și 
comunale.

Alegerile, care vor avea loc duminică, 21 noiem
brie 1982, se vor desfășura în conformitate cu pre
vederile Legii electorale a Republicii Socialiste 
România nr. 67/1974, care asigură o reprezentare 
corespunzătoare a populației in organele locale 
ale puterii de stat.

S-a aprobat ca numărul deputaților să crească 
in toate categoriile de consilii populare, ca ur
mare a sporului natural al populației, precum și a 
măsurilor luate, in perioada ce a trecut de la pre
cedentele alegeri, privind îmbunătățirea organi
zării administrative a teritoriului țării. Totodată, 
pornindu-se de la necesitatea adincirii in conti
nuare a democrației socialiste, a fost aprobată 
propunerea de a se spori numărul de circumscripții 
electorale in care să fie depuse trei candidaturi 
pentru fiecare deputat in consiliile populare.

Comitetul Politic Executiv a cerut organizațiilor 
de partid județene, municipale, orășenești și co
munale, consiliilor Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, consiliilor populare, organizațiilor de 
masă și obștești să facă totul pentru a asigura 
bunul mers al întregii campanii electorale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat, in 
cadrul ședinței, o informare cu privire la vizita 
oficială de prietenie pe care delegația de partid 
și de stat a R. P. Polone, condusă de tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Miniștri și al Consi
liului Militar pentru Salvare Națională, a făcut-o 
in țara noastră, in ziua de 4 iunie.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită 
apreciere noului dialog româno-polon la nivel 
inalt, care se inscrie, prin rezultatele sale, ca un 
moment important in dezvoltarea bunelor relații 
dintre partidele, țările și popoarele noastre. S-a 
relevat cu satisfacție faptul că, in timpul convor
birilor, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Wojciech 
Jaruzelski au manifestat hotărirea comună de a 
intări și mai mult tradiționalele raporturi româno- 
polone, de a extinde pe toate planurile colabo
rarea bilaterală, in acest sens, s-a evidențiat voin
ța celor două țări de a spori și diversifica legă
turile comerciale, de a aprofunda relațiile econo
mice reciproc avantajoase, acordind o atenție 
deosebită cooperării in producție, in scopul sa
tisfacerii cerințelor economiilor lor naționale de 
materii prime, energie, mașini și utilaje moderne, 
ceea ce corespunde intereselor celor două po
poare, construcției socialiste in România și Polo
nia, cauzei generale a socialismului și păcii in 
lume. >

In cursul convorbirilor, tovarășul Wojciech Ja
ruzelski a adresat mulțumiri pentru sprijinul acor
dat de Republica Socialistă România in această 
perioadă grea pentru Polonia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat încre
derea partidului și poporului nostru că P.M.U.P., 
clasa muncitoare și poporul polonez dispun de 
capacitatea necesară pentru a rezolva problemele 
legate de normalizarea cit mai deplină a situației 
și dezvoltarea in continuare a Poloniei pe calea 
socialismului.

Comitetul Politic Executiv iți manifestă deplinul 
acord cu poziția reafirmată - și cu acest prilej - 
de tovarășul Njcolae Ceaușescu față de proble
mele din Polonia, potrivit căreia ele trebuie solu
ționate de poporul polonez, fără amestec din 
afară.

Comitetul Politic Executiv a relevat că schimbu
rile de păreri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Wojciech Jaruzelski in probleme internaționale 
au evidențiat dorința celor două partide și țări de 
a conlucra activ pe arena mondială, de a acționa 
împreună pentru întărirea păcii și securității in 
Europa și in lume, pentru oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la măsuri practice de dezarmare, in 
primul rind de dezarmare nucleară, pentru regle
mentarea pe cale pașnică, prin tratative, a stărilor 
conflictuale, a tuturor diferendelor dintre state, 
pentru promovarea destinderii, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale, înteme
iată pe egalitate și echitate, pentru crearea unui 
climat de încredere și largă colaborare între 
națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat, de 
asemenea, despre vizitele oficiale de prietenie pe 
care le-a efectuat în Republica Irak, in zilele de 
16-17 iunie a.c., la invitația secretarului general 

al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Re
publicii Irak, Saddam Hussein, și in Regatul 
Hașemit ol Iordaniei, in perioada 17-19 iunie, la 
invitația Maiestății Sale regele Hussein Ibn Talal.

Comitetul Politic Executiv a subliniat importanța 
deosebită pe care vizitele întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Irak și Iordania o au pentru 
prezentul și viitorul relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre România și aceste țări, pentru binele și 
progresul popoarelor român, irakian și iordanian, 
angajate ferm pe calea dezvoltării lor independente, 
pentru cauza generală a păcii și colaborării in 
Europa, Orientul Mijlociu și in întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere rezultatelor deosebit de fructuoase ale vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în Irak, reflectate 
in Programul de cooperare între Partidul Comu
nist Român și Partidul Baas Arab Socialist din 
Irak, in Acordul pe termen lung de dezvoltare a 
cooperării economice și tehnice și a schimburilor 
comerciale dintre România și Irak, semnate de cei 
doi președinți.

Comitetul Politic Executiv a subliniat semnifica
ția schimbului de vederi efectuat de președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele Saddam Hus
sein in probleme internaționale actuale. A fost 
reliefată hotărirea celor două țări de a acționa 
pentru soluționarea pe cale politică a problemelor 
complexe care confruntă astăzi omenirea. In con
text, Comitetul Politic Executiv și-a manifestat 
aprobarea față de poziția celor doi președinți 
privind necesitatea încetării imediate a ostilități
lor militare dintre Irak și Iran, soluționării proble
melor in dispută prin tratative, pentru a se asi
gura o pace justă și onorabilă, in interesul celor 
două popoare vecine, al drepturilor lor legitime, 
al cauzei păcii, stabilității și înțelegerii în regiune 
și în întreaga lume.

în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu, 
a fost exprimat acordul deplin față de concluziile 
la care s-a ajuns in timpul vizitei cu privire la 
reglementarea pașnică, justă și durabilă a stării 
conflictuale, care să ducă la retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate in 1967, la re
cunoașterea drepturilor naționale ale poporului 
palestinian, inclusiv a drepturilor la autodetermi
nare și creare a unui stat propriu și indepen
dent, precum și referitor la încetarea practicilor 
ilegale ale Israelului în teritoriile arabe, a atacu
rilor întreprinse împotriva Libanului și a altor sta
te arabe, ca și împotriva populației palestiniene, 
fapte ce constituie un grav pericol la adresa păcii 
și securității în regiune și in întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv’ și-a manifestat deo
sebita satisfacție față de rezultatele fructuoase ale 
vizitei oficiale de prietenie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Iordania, față de înțelegerile 
convenite cu acest prilej, care relevă hotărirea 
României și Iordaniei de a amplifica aria coope
rării economice in folosul și spre binele celor două 
țări și popoare.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat aprofun
datul schimb de vederi avut de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu regele Hussein Ibn Talal cu 
privire la viața internațională și procesele care au 
loc in lumea contemporană, in cadrul căruia s-a 
subliniat preocuparea celor două țări față de creș
terea agravării situației internaționale.

Referitor la situația din Orientul Mijlociu, a fost 
relevată convingerea României și Iordaniei câ 
aceasta nu poate fi soluționată fără a se lua in 
considerație, in primul rind, problema palestiniană. 
A fost subliniată necesitatea intensificării eforturi
lor pentru realizarea unei reglementări globale, 
juste și durabile a situației, din zonă, convocarea, 
in acest scop, a unei conferințe internaționale, sub 
egida O.N.U., la care să participe toate părțile 
interesate. A fost, de asemenea, apreciată poziția 
celor două țări de condamnare a invaziei militare 
israeliene în Liban, România și Iordania cerind 
retragerea imediată a forțelor militare israeliene 
din această țară.

In legătură cu conflictul dintre Irak și Iran, s-a 
relevat importanța reglementării pe cale pașnică, 
prin negocieri, a problemelor in dispută, pentru 
restabilirea relațiilor de încredere și bună veci
nătate dintre cele două țări.

Comitetul Politic Executiv a subliniat însemnă
tatea pe care România și Iordania o acordă opririi 
cursei înarmărilor și trecerii la măsuri concrete de 
dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară.

Aprobind in unanimitate rezultatele acestor in- 
tilniri la nivel inalt, documentele convenite cu aces
te prilejuri, Comitetul Politic Executiv a trasat sar
cină ministerelor, Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, altor organisme centrale de stat să 
acționeze consecvent, pornind de la cunoașterea 
programelor de dezvoltare ale fiecărei țări, a ce
rințelor piețelor respective, pentru transpunerea în 
viață a înțelegerilor și acordurilor stabilite, care 
asigură dezvoltarea tot mai intensă a colaborării 
multilaterale a țării noastre cu Polonia, Irak și 
Iordania.

*
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase

menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

în aceste zile, cînd la O.N.U. se desfășoară 
sesiunea specială consacrată dezarmării, gla
sul poporului român se face din nou cu pu
tere auzit în sprijinul ideilor nobile ale păcii 
și înțelegerii între popoare. Manifestînd un 
înalt sentiment al responsabilității pentru 
soarta păcii, pentru destinele civilizației pe în
treaga planetă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat întregului nostru popor chemarea 
vibrantă de a-și spune în mod hotărît cuvîntul 
pentru înfăptuirea dezarmării, pentru înlătu
rarea spectrului distrugerii nucleare, pentru 
apărarea vieții pe Pămînt. Milioanele de sem
nături pe Apelul poporului român pentru pace 
și dezarmare adresat sesiunii speciale a 
O.N.U., marile adunări și mitinguri populare, 
viguroasele marșuri ale păcii se constituie în 
tot atîtea mărturii ale sprijinului și adeziunii 
nețărmurite ale oamenilor muncii, ale tuturor 
cetățenilor patriei față de această nouă iniția
tivă, față de întreaga noastră politică externă 
de pace și colaborare, al cărei strălucit ctitor 
este secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii.

Expresie grăitoare a acestei politici este 
documentul elaborat sub directa îndrumare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și însușit de 
Marea Adunare Națională, cuprinzînd „Poziția 
și propunerile României cu privire la pro
blemele dezarmării**, care a fost prezentat ieri 
in forumul mondial al națiunilor de către 
ministrul român al afacerilor externe.

„Cetățenii Republicii Socialiste România, în
treaga noastră națiune adresează - în aceste îm- 
prejurări internaționale deosebit de grave - ape
lul lor solemn către sesiunea specială a Organi
zației Națiunilor Unite consacrată dezarmării de 
a adopta măsuri concrete care să determine tre
cerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare 
nucleară, la reducerea cheltuielilor militare, 
pentru ca uriașele resurse materiale și umane, 
eliberate prin oprirea și diminuarea cursei înar
mărilor, să fie puse în slujba progresului și bună
stării, lichidării subdezvoltării economice".

(Din APELUL POPORULUI ROMÂN adresat sesiunii speciale a Organizației 
Națiunilor Unite consacrată dezarmării)

Aceste propuneri pun, încă o dată, în evi
dență activitatea neobosită a secretarului 
general al partidului, președintele Republicii, 
ca militant dîrz, înflăcărat pentru oprirea 
cursei înarmărilor- pentru asigurarea dreptului 
fundamental al oamenilor și al națiunilor - 
dreptul la pace, la existență liberă și indepen
dentă. Ele reprezintă un vast program realist, 
constructiv, menit să deschidă calea trecerii 
efective și neîntirziate la înfăptuirea dezarmă
rii, în primul rînd nucleare, să contureze 
perspectiva făuririi unei lumi fără arme și 
războaie, a păcii și progresului întregii uma
nități.

în numele acestor țeluri mărețe și răspun- 
zînd vibrantului îndemn al secretarului general 
al partidului, întregul nostru popor susține 
propunerile românești prezentate la O.N.U. ca 
expresie a propriei sale voințe și iși reafirmă 
hotărirea nestrămutată de a face totul pentru 
ca dezideratele de pace și dezarmare ale 
omenirii să devină o realitate vie.

Publicăm în pagina a Vl-a TEX
TUL PREZENTAT LA SESIUNEA 
SPECIALĂ A ADUNĂRII GENE
RALE A O.N.U.

Urgențele acestor zile în agricultură
In întreaga țară continuă adunările și marșurile popu lare consacrate dezarmării, pentru pace. Publicăm in 

pagina a IV-a, relatări ale reporterilor și corespondenților noștri Foto : P. Lascăr

• SECERIȘUL 
ORZULUI

In toate județele unde orzul a ajuns la 
maturitate, pînă sîmbătă să se strîngă 

și să se depoziteze întreaga recoltă

• RECOLTAREA 
FURAJELOR

IN PAGINA A 1I1A, relatări din județele Brăila, Teleorman, 
Dolj și Galați

■

Secerișul orzului la C.A.P. lanca, județul Olt Foto : N. Ciorei

Deplină adeziune a întregului popor, 
înaltă apreciere a rezultatelor vizitei 

președintelui Nicolae Ceaușescu 
in Irak și Iordania

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
PAGINA A ll-A
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DEPUNĂ ADEZIUNE A ÎNTREGULUI POPOR, ÎNALTĂ APRECIERE 
A REZULTATELOR VIZITEI PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN IRAK Șl IORDANIA
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

» »

tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BACĂU AL P.C.R. si 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arata : Vedem in această 
nouă solie de pace un remarcabil 
moment al afirmării înaltelor prin
cipii ale politicii externe a Româ
niei socialiste, strălucit susținută și 
promovată de către dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
eminent conducător politie, persona
litate de seamă a vieții politice in
ternaționale. Acest nou și bogat dia
log la cel mai inalt nivel deschide 
noi perspective pentru extinderea si 
adincifea bunelor relații de prietenie 
și colaborare dintre România $i țările 
vizitate, constituind, totodată, o stră
lucită dovadă a perseverenței cu 
care dumneavoastră acționați pentru 
triumful păcii, securității Si destin
derii internaționale. Aprobind cu 
toată ființa noastră remarcabila ac
tivitate desfășurată pe parcursul 
vizitelor întreprinsă In Irak și Iorda
nia. vă încredințăm că oamenii 
muncii din județul nostru, în frunte 
cu comuniștii, sint hotăriti să facă 
totul pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
le revin din hotăririle Congresului 
al XII-iea, din expunerea făcută de 
dumneavoastră la recenta plenară a 
C.C, al P.C.R, pentru a contribui la 
progresul multilateral și creșterea 
prestigiului României socialiste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BISTRIȚA-NĂSAUD AL 
P.C.R. se spune ! Comuniștii, toți 
oamenii muncii români, maghiari și 
germani de pe cuprinsul județului 
Bistrita-Năsăud au Urmărit CU Viu 
interes vizita ce ati efectuat-o în 
Irak și Iordania, unde ati dus cu 
atîta strălucire mesajul de pace si 
prietenie al poporului nostru, aflat 
in primele rinduri ale celor ce se 
pronunță pentru o pace trainică, 
pentru progresul omenirii.

Căldura cu care ați fost Înconjurat 
pe intreg parcursul vizitei, docu
mentele semnate, acordurile conve
nite vor conduce cu siguranță la ri
dicarea pe noi trepte a bunelor rela
ții cu aceste popoare prietena, con
stituind incă o dovadă că România, 
conducătorul ei strălucit, eminentă 
personalitate a păcii, progresului și 
colaborării ce 0 întruchipați, se 
bucură de stimă și prestigiu pe 
toate meridianele globului. Mindri 
de a Pe ști fiii unui popor âtît da 
mult stimat, de a avea in frunte un 
conducător atit de apreciat și înțe
lept. vă reirtnoim angajamentul nos
tru ferm de a nu precupeți nici un 
efort pentru a ne îndeplini exemplar 
sarcinile ce ne revin in acest an și 
pe întregul cincinal pentru ridicarea 
patriei pe noi culmi de progres Si 
civilizație.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRĂILA AL P.C.R. se 
arată ! împreună cru întregul nostru 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Brăila, dind glas sen
timentelor de dragoste, profund res
pect $1 recunoștință ce vi le poartă 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușeșcu, aprobă cu 
cea mai vie satisfacție rezultatele 
vizitelor oficiale de prietenie pe care 
le-ăți efectuat In Irak si Iordania. 
Am trăit și de această dată senti
mente de adincă mindrie patriotică, 
urmărind cu bucurie șl admirație 
primirile deosebit de călduroase ce 
vi s-au rezervat pe tot parcursul vi
zitelor, aprecierile elogioase aduse la 
adresa personalității dumneavoastră, 
activității neobosite pe care o desfă- 
șurați pentru libertatea popoarelor, 
pentru triumful ideilor păcii și pro
gresului in lume. Reafirmindu-ne 
totala adeziune la înțeleaptă politi
că internă și externă a partidului și 
statului nostru, la a cărei fundamen
tare și înfăptuire dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar general, vă 
aduceți o contribuție decisivă, ne 
angajăm să acționăm cu înalt spirit 
revoluționar pentru Înfăptuirea e- 
xemplară a sarcinilor ce no revin 
din hotăririle celui de-al XII-iea 
Congres al partidului, contribuind 
astfel la înflorirea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Româ
nia.

Dind glas dragostei nețărmurite si 
profundei recunoștințe a locuitorilor 
județului Brașov, vă adresăm din 
adincul inimii cele mai calde felici
tări pentru reușita dumneavoastră 
solie de pace, prietenie și colaborare 
in Republica Irak și in Regatul Ha
șemit al Iordaniei, contribuție de 
primă însemnătate la stringerea si 
adincirea relațiilor de conlucrare 
multilaterală dintre România si ță
rile vizitata — se spune In telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
BRAȘOV AL P.C.R. în contextul si
tuației internaționale afctuole, luările 
de poziție ale tării noastre, repetate
le dumneavoastră apeluri la triumful 
rațiunii, pentru apărarea drepturilor 
fundamentale ale oamenilor — drep
tul la viată, la pace, la libertate — 
constituie o elocventă mărturie a 
profundei responsabilități cu care 
acționați, a înaltului umanism ce vă 
Caracterizează întreaga gindlre și 
activitate.

Vă asigurăm, și cu acest prilej, 
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, 
de adeziunea unanimă a oamenilor 
muncii brașoveni, tineri și vîrstnici. 
români, maghiari, germani, la poli
tica clarvăzătoare promovată cu 
consecvență de dumneavoastră. În
dreptată spre binele și fericirea În
tregii națiuni.

Personalul MINISTERULUI DE 
INTERNE, Împreună cu tot» oame
nii muncii din patria noaetră. a ur
mărit cu profund interes, vie satis
facție și nețărmurită mindrie patrio
tică vizitele oficiale de prietenie pe 
care dumneavoastră, mult iubite șl 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
le-ați efectuat in Irak și Iordania. 
Expresie a politicii externe înțelepte 
a partidului și statului nostru, aceste 
vizite constituie însemnate momente 
in cronica extinderii și diversificării 
pe multiple planuri a relațiilor de 
fructuoasă colaborare și cooperare 
dintre poporul român și popoarele 
irakian și iordanian, pe baza deplinei 

egalități in drepturi, respectului in
dependentei și suveranității naționa
le. neamestecului in treburile inter
ne și avantajului reciproc.

Dind o înaltă prețuire rezultatelor 
deosebit de rodnice cu care s-a în
cheiat această nouă și strălucită so
ite de pace șl prietenia in Republica 
Irak și in Regatul Hașemit ai Iorda
niei. întregul efectiv al Ministerului 
de Interne vă exprimă șl cu acest 
prilej, mult iubite și stimate tovară
șe comandant suprem, sentimentele 
cele mai fierbinți de dragoste si re
cunoștință. angajlndu-se solemn aâ 
nu precupețească nimic pentru a-și 
face cu vigilentă și fermitate dato
ria. apărind ca pe lumina ochilor 
valorile materiale și spirituale fău
rite de poporul nostru, independența 
și suveranitatea patriei, ordinea și 
liniștea publică, drepturile si liber
tățile legale ale cetățenilor.

în telegrama. COMITETULUI JU
DEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. și CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN ge 
spune: Toți locuitorii județului nostru 
dau o Înaltă apreciere rezultatelor 
acestor vizite, documentelor si acor
durilor încheiate, care reprezintă o 
inestimabilă Contribuție la dezvol
tarea continuă a prieteniei și co
laborării dintte țările și popoarele 
noastre, pentru extinderea conlucră
rii reciproc avantajoase, p6 multiple 
planuri. în scopul progresului și 
prosperității. Noi vedem în contac
tele șl convorbirile la cel mai înalt 
nival pe care le-ati avut un stră
lucit model de promovare a politicii 
de destindere, de afirmare a noului 
tip de relații ce trebuie sâ se sta
tornicească în viața internațională, 
intre toate statale, indiferent de 
mărime și orînduire socială. Susținem 
cu toată tăria poziția fermă afirmată 
de dumneavoastră, mult iubita și sti
mate tovarășe Nicolae Ceausescu. în 
numele întregului popor român, pen
tru lichidarea zonelor de încordare 
și conflict, pentru rezolvarea tuturor 
litigiilor dintre sta'te pe calea tra
tativelor. pe baza deplinei egalități 
in drepturi și respectului reciproc.

în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA SI TEH
NOLOGIE se spune : împreună cu 
Întregul nostru popor, cei ce mun
cesc pe tărimul cercetării științifice, 
dezvoltării tehnologice și introduce
rii progresului tohnic în patria noas
tră au urmărit cu viu interes și le
gitimă mindrie patriotică desfășu
rarea vizitelor pe care dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le-ați efectuat în 
Irak și Iordania. Vă adresăm, din 
toată inima, cu dragoste și recu
noștință, cele mai calde felicitări 
pentru succesul importantei misiuni 
de prietenie, colaborare și pace.

Mindri și recunoscători de a fi 
părtași, prin deplina noastră ade
ziune, la strălucitele dumneavoastră 
initiative și acțiuni internaționale, ne 
angajăm in fața partidului, a dum
neavoastră, mult stimate și iubite to- 
vârășe secretar general, să facem to
tul pentru deplina transpunere in 
viață a politicii interne Si externe a 
României socialiste.

Sub Conducerea tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. prim viceprim-minlstru al 
guvernului, președintele CoHSiltului 
National pentru Știință și Tehhologie, 
ne vom strădui sâ mobilizăm toate 
puterile științei și tehnologiei pentru 
continua înălțare a scumpei noastre 
patrii la demnitatea, prosperitatea Si 
prestigiul pe care t le consacră mă
rețul Program al partidului de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

împreună cu întregul partid șî po
por, comuniștii, oamenii muncii, toți 
locuitorii județului nostru au urmărit 
cu viu interes noile vizite oficiale de 
prietenie pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le-ati efectuat in 
Irak și Iordania — se spune in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CARA$-8EVERIN AL P.C.R.

Vă purtăm vie recunoștință pentru 
clarviziunea cu caro in noile dia
loguri la nivel inalt ați prezentat 
eforturile de construcție pașnică ale 
națiunii noastre socialiste, dorința 
Întregului popor român de a se asi
gura pe plan internațional condiții 
propice păcii și colaborării. Cu sen
timente de legitimă mindrie patrio
tică aprobăm conținutul convorbiri
lor cu conducătorii' celor două state 
arabe, Înțelegerile și documentele 
semnate, ele fiind de natură să con
fere noi dimensiuni relațiilor Româ
niei cu țările vizitate. Vă asigurăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, de 
hotărirea unanimă a comuniștilor și 
tutliror oamenilor muncii din această 
parte a țării de a face totul pentru 
transpunerea exemplară în viață a 
întregii politici interne și externe a 
partidului și a statului nostru.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CALARAȘI AL P.C.R. se 
spune : Comuniștii, toți oamenii 
muncit din județul nostru vă ex
primă, cu adine respect, deplinul lor 
acord cu documentele semnate, cu 
înțelegerile convenite în timpul noii 
dumneavoastră solii de pace și prie
tenie în Irak și Iordania. Ne-au 
bucurat mult știrile despre manifes
tările care au pus in evidență pres
tigiul șl respectul cu care ați fost 
înconjurat de conducătorii si po
poarele țărilor vizitate, audienta 
Concepției dumneavoastră privind 
noua ordine politică și economică 
mondială, precum și căile de rezol
vare a problemelor litigioase, a stă
rilor conflictuale. ecoul vizitei pe 
toate meridianele globului. Sintem 
convinși că vizitele dumneavoastră 
în îrak $1 Iordania slujesc in cel 
mai înalt grad cauzei nobile a sta
tornicirii unui climat de înțelegere și 
cooperare, a păcii în Întreaga lume.

Oamenii muncii din MINISTERUL 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE 
își. exprimă profundele sentimente 
de mindrie patriotică și aprobare 
pentru strălucitele rezultate ale vizi
telor oficiale de prietenie efectuate 

de dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. in 
Republica Irak șl Regatul Hașemit al 
Iordaniei. Constructorii noștri, care 
își desfășoară activitatea pe șantiere 
din Irak șl Iordania, contribuie la Ci
mentarea relațiilor de prietenie din
tre țările și popoarele noastre. Vă 
asigurăm și cu acest prilej că vom 
munci cu devotament și competentă 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
la termen și la nivelul noilor exigen
țe economice și de calitate puse în 
fața noastră de Congresul al XII-iea 
al partidului, personal de dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nioolae Ceaușescu.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN DOLJ AL 
P.C.R. se spune : Laolaltă cil între
gul partid ți popor, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Dolj au 
urmărit cu deosebită satisfacție și 
legitima mindrie patriotică vizitele 
oficiale de prietenie pe care le-ați 
efectuat în Irak și Iordania, văzind 
în ateste prestigioase solii o nouă și 
elocventă expresie a clarviziunii, 
consecvenței șl dinamismului cu 
caro militați pentru traflăpunerea in 
viață a politicii externe a României 
socialiste. Convorbirile rodnice pe 
care 10-ați avut cu președintele

• Dialogurile la nivel inalt, purtate la Bagdad 
și Amman, importantele documente semnate asigură 
ridicarea pe un plan superior a trainicelor relații de 
prietenie și colaborare dintre România și cele două 
țări arabe vizitate, înscriu o importantă contribuție 
la promovarea cauzei păcii in Orientul Mijlociu, 
la crearea unui climat de cooperare și înțelegere, 
destindere și securitate in întreaga lume.

• Manifestările de profundă stimă și respect 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pun, incă o dată, 
in evidență marele prestigiu de care se bucură pe 
toate meridianele lumii președintele României, ca 
proeminentă personalitate politică a contempora
neității și luptător neobosit pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Saddam Hussein și cu regele Hu
ssein. Înțelegerile convenite in scopul 
extinderii cooperării cu Irakul și 
Iordania, relevînd adincirea relați
ilor prietenești asie României cu ță
rile arabo, au. totodată, o profundă 
semnificație in sfera relațiilor in
ternaționale.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de adeziunea to
tală a oamenilor muncii din județul 
Dolj la politica interns șl externă a 
partidului și statului nostru, de ho- 
târirea formă de n acționa cu toate 
forțele pentru Înfăptuirea hotăriri- 
lor Congresului al XII-iea al parti
dului.

Urmărind cu viu interes vizitele de 
prietenie pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, le-ati efectuat in Irak și 
Iordania, am încercat un profund 
sentiment de mindrie patriotică și 
legitimă satisfacție in fata acestei 
strălucite solii pe care România, 
prin cel mal stimat fiu al său. o 
înscrie in cartea de aur a luptei 
pentru pace. înțelegere si colabora
re, se spune în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN GALAȚI AL 
P.C.R.

Vizitele dumneavoastră în Irak 
si Iordania reprezintă o nouă și 
strălucită contribuție la dezvoltarea 
raporturilor dintre România și ță
rile respective, corespunzător intere
selor fundamentale comune de pro- 
gros economic și social, avind, tot
odată, o semnificație profundă în 
sfera vieții internaționale, ca un act 
pe care istoria contemporană îl în
registrează în întreaga sa dimensi
une.

Exprimindii-ne adeziunea deplină 
la politica internă si externă a parti
dului. ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort pentru a transpune 
neabătut in fante programul parti
dului. ideile cuprinse in magistrala 
dumneavoastră expunere la plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R., contribuind 
în acest fel Ia progresul multilate
ral al României pe calea socialis
mului și comunismului.

Cu sentimente de nețărmurită dra
goste și respect, vă rugăm să ne În
găduiți să dăm glas. în numele co
muniștilor, al tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc în Gorj, adeziunii de
pline și înaltei aprecieri fată de re
zultatele vizitei oficiale de prietenie 
întreprinse în Republica Irak și în 
Regatul Hașemit al Iordaniei, prin 
care ați dat o nouă și strălucită ex
presie consecventei și principialității 
politicii externe românești, voinței 
ferme a poporului român de a trăi 
în pace și înțelegere cu toate statele 

lumii — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN GORJ AL 
P.C.R. șl CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN.

Am luat cunoștință și aprobăm cu 
întreaga noastră ființă activitatea 
desfășurată pe parcursul vizitei, do
cumentele semnate. Și cu acest priloj 
ne angajăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ca, 
strins uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, să înfăptuim neabă
tut marile obiective ce ne revin din 
hotăririle Congresului al XII-iea, să 
contribuim cu abnegație lă înflorirea 
neîncetată a țării și creșterea pres
tigiului ei internațional.

tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Cu viu interes și 
deplină satisfacție, asemenea între
gului popor, toți Oamenii muncii — 
români și maghiari — din județul 
Harghita am urmărit vizita oficială 
do prietenie întreprinsă de dumnea
voastră în Republica Irak și Regatul 
Hașemit al Iordaniei. Manifestările 
de caldă simpatie și profund respect 
cu care ați fost întimpinat pe tot 
parcursul acestor vizite, atmosfera 
cordială, prietenească în care s-au 
desfășurat convorbirile, demonstrează 

elocvent stima și prețuirea de care 
vă bucurați in toate țările lumii, ca 
mesager al dorinței de pace și cola
borare a poporului român, dovodesc 
principialitatea și Justețea politicii 
internaționale a partidului și a țării 
noastre.

în numele comuniștilor, ai oameni
lor muncii harghitenl, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, alături ds în
tregul nostru popor, noi, toti care 
trăim și muncim în deplină unitate 
ți frăție pe aceste meleaguri, vom 
susține și in viitor cu tontă energia 
și capacitatea politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
vom munci cu dăruire și elan pa
triotic pentru realizarea hotărirllor 
Congresului al XII-iea al partidului, 
aduetndu-ne o contribuție sporită la 
înflorirea multilaterală a scumpoi 
noastre patrii — România socialistă,

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. șl 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată i Am urmărit cu fi
rească șî legitimă mindrie patriotică 
noua și strălucita solie de pace, de 
cooperare și solidaritate militantă pe 
care dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
ați purtat-o in Irak și Iordania. Con
vinși de importanta înțelegerilor 
convenite cu prilejul dialogurilor ro- 
mâno-irakian și româno-iordanian la 
nivel înalt, oamenii muncii din ju
dețul nostru exprimă deplina apro
bare față da fructuoasele rezultate 
ale vizitelor, preoum și sentimentele 
de legitimă satisfacție pentru înal
tele onoruri ce v-au fost rezervate 
în cele două țări prietene, ca o eloc
ventă dovadă a stimei și prestigiului 
de care vă bucurați in lume.

Vă exprimăm, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai profunde sentimente de re
cunoștință pentru strălucitul bilanț 
al vizitelor pe care le-ati întreprins 
în Irak și Iordania, pentru modul 
exemplar in care ati reprezentat po
porul si tara, pentru succesul una
nim apreciat pe plan international al 
acestei noi solii de pace, prietenie 
si colaborare tnternatională. se 
spune in telegrama MINISTERULUI 
AFACERILOR EXTERNE. Prestigiul 
de care se bucură România socia
listă pe toate meridianele, aportul 
său larg recunoscut la solutionarea 
marilor probleme ce confruntă o- 
menirea. constituie o confirmare pu
ternică a justeței politicii externe 
elaborate de partid, sub directa 
dumneavoastră îndrumare, eviden
țiază cu pregnanta faptelor Înaltele 

dumneavoastră virtuți de mare con
ducător si om politic al epocii con
temporane. Ca activiști ai partidului 
in domeniul relațiilor internaționa
le. exprimîndu-ne bucuria si admi
rația pentru noile pagini de neuitat 
înscrise in cronica bogatelor relații 
internaționale ale României, vă a- 
șigurăm. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru traducerea in via
tă a sarcinilor ce ne revin din do
cumentele convenite, pentru sporirea 
si înălțarea prestigiului patriei noas
tre în lume.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. Si 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : împreună cu între
gul nostru popor, comuniștii, toti oa
menii muncii — români, maghiari și 
germani din județul Mureș — ani
mați de cele mal calde sentimente 
de dragoste și aleasă stimă ce vi le 
poartă dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. nu ur
mărit cu înaltft satisfacție si legiti
mă mindrie patriotică vizita oficială 
de prietenie pe care ati efectuat-o 
in Irak si Iordania. Vedem în aceas
tă solie o nouă si elocventă expre
sie a clarviziunii. consecventei și 
spiritului dinamic, profund novator.

ce caracterizează tot ceea ce între
prindeți in fruntea partidului și sta
tului pentru transpunerea neabătută 
in viată a politicii externe a Româ
niei socialiste.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. se 
arată : Dind glas gîndurilor și senti
mentelor de adincă dragoste și 
profundă recunoștință ale tuturor lo
cuitorilor județului nostru, vă expri
măm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, totala noastră adeziune 
fată de rezultatele fructuoase ale 
noii și strălucitei dumneavoastră solii 
întreprinse în Irak și Iordania, con
tribuție de cea mal mare însemnătate 
la dezvoltarea bunelor relații de prie
tenie și colaborare multilaterală din- 
tro România și aceste țări, la cauza 
păcii. înțelegerii și cooperării inter
naționale.

Vă aducem și pe această cale un Vi
brant omagiu, împreună cu senti
mentele noastre de nețărmurită dra
goste față de dumneavoastră, condu
cător iubit și înțelept al partidului și 
poporului, asigurîndu-vă că vom de
pune toate eforturile pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din hotăririle Congresului al 
XII-iea al partidului, din prețioasele 
indicații și orientări date de dum
neavoastră, că ne vom aduce întrea
ga contribuție la Înfăptuirea Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate in scum
pa noastră patrie.

Femeile de pe întreg cuprinsul pa
triei. fără deosebire de naționalita
te, își exprimă deplina aprobare față 
de rezultatele rodnice ale vizitelor 
întreprinse de dumneavoastră, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. in 
Irak și Iordania, se spune în tele
grama CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FEMEILOR. Cu justificată min
drie patriotică am luat cunoștință de 
manifestările de caldă prietenie, 
înaltă stimă șl prețuire cu care ati 
fost Țntimpinat în cursul vizitelor, 
fiind reliefată, șt de această dată, 
personalitatea dumneavoastră proe
minentă de strălucit om de stat al 
lumii contemporane.

Exprimînd acordul unanim fată de 
rezultatele acestei noi și strălucite 
acțiuni de politică externă pe care 
ați fntreprina-o. femeile patriei 
noastre — muncitoare, țărăncl, inte
lectuale — îți reafirmă angajamen
tul hotărtt de a depune toate efor
turile pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și Internationale a 
partidului șl statului nostru, pentru 
realizarea prevederilor planului pe 
anul 1982 și pe întregul cincinal, che
zășia întăririi forței șl prestigiului 

patriei, a asigurării bunăstării $1 fe
ricirii poporului român.

TOți fii! înfloritoarelor meleaguri 
sătmărene, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, vă 
adresează din inimă, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
un călduros „bun venit" pe pftmintul 
scump al patriei la întoarcerea din 
vizitele efectuate în Irak și Iordania 
— se apune in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN SATU MARE 
AL P.C.R.. Este pentru noi un mo
tiv de mare satisfacție si profundă 
mindrie patriotică. faptul că ati fost 
primit de conducătorii și popoarele 
țărilor vizitate cu sentimente de 
înaltă stimă, expresie elocventă a 
prețuirii de care se bucură politica 
externă românească, activitatea 
dumneavoastră de eminent om po
litic și de stat al lumii contempora
ne, de luptător neobosit pentru cauza 
păcii, destinderii, securității și cola
borării internaționale. Mindri de tot 
ceea Ce faceți pentru prosperitatea 
și măreția patriei noastre, sătmăre
nii, in frunte cu comuniștii, iși 
reafirmă Întregul lor atașament față 
de politica internă și externă a par
tidului și statului nostru, hotărirea 
de nezdruncinat că, gtrîns uniți în 
jurul partidului, în frunte cu dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să pășească cu 
șt mai multă dăruire și fermitate re
voluționară la Înfăptuirea exemplară 
a tuturor sarcinilor de mare răspun
dere ce le sînt încredințate, pentru 
ca România socialistă să se înalte 
mindră, liberă și suverană într-o 
lume a păcii și colaborării intre 
toate popoarele.

tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : Locuitorii județu
lui nostru, români șl maghiari, au 
urmărit cu viu interes și îndreptă
țită mindrie patriotică vizitele pe 
care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. le-ați 
întreprins in Irak șl Iordania, văzind 
în ele o nouă dovadă grăitoare a 
politicii de pace și bună înțelegere 
a României, cu toate statele lumii. 
Dialogurile la nivel inalt româno- 
irakian si româno-iordanian. schim
bul de vederi in problemele actuale 
ale situației Internationale, docu
mentele încheiate au demonstrat 
încă o dată înaltele virtuți ce carac
terizează personalitatea dumnea
voastră de om politic de prim rang 
al lumii contemporane.

Comuniștii, toti oamenii muncii din 
județul nostru au urmărit cu profund 
interes și înaltă mindrie patriotică 
vizitele de prietenie pe care dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le-ați efectuat in Irak și 
Iordania, se spune in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN SUCEAVA 
AL P.C.R. si CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.

Dialogurile la nivel înalt, acordu
rile și documentele semnate pun in 
lumină înțelepciunea și consecventa 
cu care promovați interesele poporu
lui român, ale păcii și colaborării in
ternaționale. Ne exprimăm, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, totala aprobare și adinca 
satisfacție față de rezultatele acestor 
vizite și ne angajăm să acționăm in 
spiritul tezelor și ideilor din magis
trala expunere pe care ați prezen
tat-o la plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. Urmindu-vă neabătut in tot ce 
gindiți și intreprindeți spre binele ță
rii, al fiilor ei. Vom realiza la cote 
cit nun înalta de eficientă obiecti
vele din planul economic pe acest an 
șl pe întregul cincinal, sarcinile ce ne 
revin din hotăririle Congresului al 
XII-iea al partidului, să contribuim 
cu întreaga energie creatoare la as
censiunea socialistă și comunistă a 
patriei.

Oamenii de cultură și artă au ur
mărit cu profund interes și deplină 
aprobare vizitele pe care dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. le-ati efectuat in 
Irak și Iordania, văzind in ele o 
nouă și strălucită contribuție la dez
voltarea raporturilor României cu 
țările respective. Ia cauza păcii. înțe
legerii șl colaborării, se spune în 
telegrama CONSILIULUI CULTURII 
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE.

Caldele manifestări ale sentimente
lor de stimă si prietenie cu care ati 
fost înconjurat pe întreg parcursul 
vizitelor în cele două țări reflectă 
prestigiul inalt de care se bucură azi 
în lume România socialistă, rod al 
înțeleptel politici pe Care dumnea
voastră o promovați cu consecvență 
și dăruire revoluționară. Fructuoasele 
rezultate ale acestor vizite, impor
tantele documente semnate consfin
țesc hotărirea de a amplifica rapor
turile de cooperare în toate dome
niile. inclusiv în cel cultural, consti
tuind noi contribuții la cauza destin
derii și înțelegerii.

- _Jn .acesl® zî,°’ tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
i-au mai fost adresate numeroase alte telegrame din partea unor comi
tete municipale, orășenești și comunale ale P.C.R., organizații sindicale, 
de tineret si femei si a altor organizații de masă, a unor instituții cen
trale. colective de muncă din întreprinderi industriale, de pe șantiere de 
construcții, din institute de cercetări și proiectări, unități agricole de stat 
Șl cooperatiste, stațiuni de mecanizare a agriculturii, uniuni de creație, 
instituții de învățămint și cultură, de ocrotire a sănătății, unități militare, 
precum si din partea unor personalități ale vieții noastre politice, econo
mice. științifice si culturale, activiști de partid si de stat, oameni ai 
muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, tineri și virsl- 
nici din întreaga tară.

Exprimînd unanima aprobare șl profunda satisfacție fată de rezul
tatele rodnice ale vizitelor întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in Republica Irak și Regatul Hașemit al Iordaniei, semnatarii tuturor 
acestor mesaje, și prin ei intregui nostru popor, iși exprimă ferma con
vingere că intilnirile si convorbirile de la Bagdad si Amman, acordurile 
încheiate eu acest prilej constituie noi contribuții de mare însemnătate 
pentru întărirea prieteniei si dezvoltarea conlucrării multilaterale româ- 
no-irakiene și româno-iordaniene in interesul reciproo al dezvoltării eco- 
nomico-soclale.

Reafirmlndu-și totala adeziune la politica internă si externă a parti
dului si statului nostru, oamenii muncii din întreaga tară, fără deosebire 
de naționalitate, ce angajează ca. urmind insuflcțitorul exemplu de dă
ruire si pasiune revoluționară al tovarășului Nicolae Ceaușescu. de slu
jire devotată a Intereselor poporului român, să acționeze cu toate ener
giile. strins uniți în jurul partidului, al secretarului său general, pentru 
realizarea neabătută a obiectivelor insuflețitoare stabilite de Congresul 
al XII-iea, pentru continua înflorire a patriei, pentru creșterea tot mai 
puternică a prestigiului international al României socialiste.

Oamenii de cultură din tara noas
tră vă sînt adine recunoscători pen
tru tot ceea ce faceți pentru ridi
carea prestigiului international al 
României socialiste, pentru promo
varea consecventă a principiilor Care 
trebuie să guverneze raporturile din
tre state, pentru strălucita dumnea
voastră activitate închinată ridicării 
patriei pe noi culmi de progres șl 
civilizație.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. 1 
se spune : Alături de întregul popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru iși exprimă deplina 
satisfacție față de rezultatele rodnice 
ale vizitelor efectuate de dumnea
voastră, mult iubite si stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. in Irak și 
Iordania, expresie elocventă a realis
mului, principialității și dinamismu
lui politicii externe a României so
cialiste. consacrată dezvoltării cola
borării reciproc avantajoase, soluțio
nării pe cale pașnică, in interesul tu
turor națiunilor, a problemelor com
plexe ale lumii contemporane.

Exprimindu-ne adeziunea deplină la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, vă încredințăm, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că. urmind neabătut luminosul 
dumneavoastră exemplu de dăruire 
revoluționară, de slujire devotată a 
intereselor poporului, vom acționa 
cu fermitate pentru transpunerea e- 
Xemplară in practică a sarcinilor ce 
ne revin din documentele celui do-ai 
XII-iea Congres al partidului, adu- 
cindu-ne astfel contribuția la ridi
carea patriei pe noi trepte de pro
gres si civilizație.

Comuniștii, toti oamenii muncii 
din județul nostru au urmărit cu de
plină aprobare vizitele oficiale de 
prietenie pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le-ați efectuat in 
Irak șî Iordania — se arată in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
TULCEA AL P.C.R.

Este pentru noi un nou prilej de 
a vă aduce un cald omagiu pentru 
activitatea prodigioasă pe care o 
desfășuratt spre binele patriei șl po
porului. ca reprezentant fidel al nă
zuințelor șl idealurilor națiunii noas
tre socialiste, luptător dirz pentru 
prietenia șl colaborarea între toate 
popoarele. Aprobăm pe deplin re
zultatele fructuase ale acestor vizite 
șl vă asigurăm, totodată, de hotă
rirea noastră fermă de a vă urma 
neabătut, de a nu precupeți nici un 
efort pentru a îndeplini exemplar 
sarcinile ce ne nevin in acest an și 
pe întregul cincinal. actlonind cu 
pasiune revoluționară, dăruire pa
triotică și întreaga noastră capaci
tate creatoare pentru a ne spori con
tribuția la măreția și prestigiul 
României socialiste in lume.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru, asemenea intre- 
gii națiuni, iși exprimă sentimentele 
de profundă satisfacție și prețuire 
pentru rezultatele deosebite ale noii 
solii de pace și prietenie pe care ați 
purtat-o cu strălucire in Republica 
Irak șl Regatul Hașemit al Iordaniei 
— se spune în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN VASLUI AL 
P.C.R.

Ne bucurăm din adincul inimilor 
noastre pentru înaltele aprecieri fă
cute de popoarele prietene irakian șl 
iordanian la adresa bogatei activi
tăți pe care o desfășurati pentru 
făurirea unei lumi mal drepte șl mai 
bune pe planeta noastră, văzind in 
acestea un fierbinte omagiu adus 
poporului român, ale cărui virtuți le 
întruchipați in modul cel mal desă- 
Virșit.

Exprimindu-ne adeziunea deplină 
la politica internă și externă a par
tidului, vă încredințăm, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
vom acționa in spiritul tezelor și 
ideilor din expunerea dumnegvfl’s*- - 
la plenara lărgită a C.C. al P.C.R., 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin in opera de dez
voltare multilaterală a patriei noastre 
socialiste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. si 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se aratft : împreună cu între
gul nostru popor, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Vîlcea au 
urmărit cu profund interes și depli
nă satisfacție vizitele fructuoase pe 
caro dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le-ați efectuat in 
Irak șl Iordania.

Primirile călduroase, entuziasmul, 
stima și respectul cu care ați fost 
înconjurat pretutindeni pe parcursul 
acestor vizite evidențiază imensul 
prestigiu pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, îl aveți In lume, de
monstrează încă o dată admirația șl 
prețuirea de care România se bucu
ră astăzi pe toate meridianele glo
bului.
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Urgențele acestor zile în agricultură 
SECERIȘUL ORZULUI 
---------------------------------------------------------9----------------------------------------------------------------------------------------------

în toate județele unde orzul a ajuns la maturitate, pînă simbătă 
să se strîngă și să se depoziteze întreaga recoltă

In aceste zile, una din cele mai importante 
sarcini ce revin organelor și organizațiilor de 
partid, mecanizatorilor, cooperatorilor și ca
drelor de conducere din agricultură este 
aceea de a acționa energic, hotărit pentru 
stringerea cit mai repede și fără pierderi a 
recoltei de orz, oriunde această cultură a 
ajuns la maturitate.

Stadiul actual necorespunzător al recoltă
rii - pînă luni seara orzul a fost strins de pe 
numai 58 000 hectare - 7 la sută din supra
fața cultivată - impune ca, peste tot unde 
spicele au dat in copt, să fie concentrate din 
plin mijloacele mecanice și forțele umane, să 
se organizeze cit mai bine munca formațiilor 
de combine, de transport și la preluarea 
produselor la bazele de recepție sau fabricile

de nutrețuri combinate, astfel ca pină simbătă 
recolta să fie strinsă și pusă la adăpost.

Cu atit mai mult trebuie să se acționeze 
pentru intensificarea recoltării in județele 
unde pină luni seara orzul a fost strins de pe 
suprafețe restrinse, față de cele cultivate : 
Tulcea - 4 la sută, Olt - 5 la sută, Timiș - 
9 la sută, Constanța - 10 la sută, Teleorman 
- 16 la sută, Dolj - 13 la sută. In aceste 
județe, ca și in altele, unde in aceste zile 
spicele au dat sau vor da in copt, trebuie să 
se lucreze in ritm intens, la nivelul maxim al 
posibilităților I

Stringerea in timp scurt a orzului se impune 
In mod deosebit pentru a se evita pierderile 
prin scuturare. După cum se știe, in acest 
an, pentru a se preveni scuturarea boabelor

generată de supracoacere, organele de spe
cialitate au stabilit ca secerișul să înceapă 
mai devreme, cind boabele sint in pîrg. 
Aceasta presupune atit buna funcționare a 
combinelor și a celorlalte utilaje, cit și diri
jarea lor operativă in lanuri, pentru a nu se 
risipi nici un bob. Totodată, acolo unde 
lanurile sint căzute și combinele nu pot intra, 
este nevoie să se stringâ spic cu spic, mo- 
bilizindu-se in acest scop cooperatorii, elevii, 
alți locuitori de la sate. Nicăieri, din produc
ția acestui an nu trebuie să se piardă nici 
un bob de orz I

Concomitent cu grăbirea recoltării, o pro
blemă tot atit de importantă o constituie 
transportul și depozitarea orzului. Să se ur
mărească in permanență, cu maximă răspun
dere, recoltarea, să se țină evidența produc

ției și să se coordoneze transportul și de
pozitarea. Important este, totodată, ca re
colta de orz strinsă să fie bine gospodărită, 
in raport cu destinațiile stabilite, evitindu-se 
consumurile abuzive pentru furajarea anima
lelor.

Organele și organizațiile de partid, direc
țiile agricole județene și consiliile agroindus
triale au datoria să ia măsuri ferme pentru 
ca, in toate unitățile agricola unde orzul a 
dat in copt, recoltarea să se desfășoare în 
ritm intens, cu toate forțele, spre a nu se 
pierde nimic din recolta acestui an. Cu atit 
mai mult trebuie accelerată la maximum 
stringerea orzului cu cit, In curind, începind 
cu județele din sudul țării, se va trece și la 
recoltarea griului, iar volumul lucrărilor va fi 
mult mai mare.

BRĂILA:

Nici un spic lăsat pe miriște I
în județul Brăila, orzul a ajun-s Ia 

stadiul corespunzător recoltării, prac
tic, pe întreaga suprafață de 36 560 
hectare. Comandamentul' județean 
pentru agricultură a luat măsurile 
necesare pentru ca întreaga cantita
te de orz, precum și paiele rezultate 
de la această cultură să fie strînse 
repede și fără pierderi. în acest 
scop se folosesc 1 670 combine, 750 
prese și 470 mașini de adunat și că- 
pițat, precum și 1 300 mijloace de 
transport. Recolta se anunță bună, 
în numeroase unități, cum sint în
treprinderile agricole de stat Insula 
Mare a Brăilei și însurăței, coopera
tivele agricole Tufești și în zona Jir- 
lău, se obțin peste 4 500 kilograme 
boabe ia hectar. Pînă luni seara, pe 
ansamblul județului se recoltase or

zul de pe 12 507 hectare, ceea ce re
prezintă 34 la sută din suprafața 
cultivată. Lucrările sint avansate în 
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Insula Mare a Brăilei. 1 
Mai și Măxineni. O atenție deosebi
tă se acordă transportului, urmărin- 
du-se în permanență încărcarea ca
mioanelor și remorcilor la întreaga 
capacitate, precum și asigurarea e- 
tanșeității acestor mijloace de trans
port. S-a luat, de asemenea, măsura 
să fie strînse toate spicele căzute pe 
miriște ; la această lucrare participă 
toți locuitorii satelor, precum și 
30 000 de elevi. După estimările fă
cute, se apreciază că pînă joi sea
ra se va încheia recoltarea orzului 
in județul Brăila. (Corneliu Ifrim, 
corespondentul „Scînteii").

Pentru a se ciștiga timp, combinele care recoltează orzul la C.A.P. Dăbulenl, județul Dolj, sint descărcate din mers 
Foto î Dan Stănescu

TELEORMAN:
Imediat după recoltare 

— cultura a doua !
Secerișul orzului se desfășoară în 

toate unitățile agricole din județul 
Teleorman. Pină aseară, recolta a 
fost strinsă de pe aproape 15 000 de 
hectare, ceea ce reprezintă 45- la sută 
din suprafața cultivată cu orz. Mai 
avansate sint lucrările în consiliile 
unice agroindustriale Buzescu. Do- 
brotesti. Drăgănești-Vlașca. Siliștea, 
Nanov. Videle. Ieri, mecanizatorii

din consiliul unic agroindustrial 
Drâcsenei stringeau orzul de pe ul
timele suprafețe din cele 1 000 de 
hectare. ..Am inceput recoltarea mai 
devreme, lucrind in fiecare zi de la 
revărsatul zorilor și pînă ce se înnop
tează — ne spune președintele con
siliului agroindustrial. Dumitru Cer
nea. Orzul care a avut umiditate 
mai mare l-am depozitat pe pistele

betonate din cadrul unităților agri
cole pentru a fi lopătat si svîntat“. 
Dealtfel, această inițiativă gospodă
rească a fost extinsă în multe uni
tăți agricole din județ. Folosindu-se 
mijloacele de transport la întreaga 
capacitate, recolta strinsă ia imediat 
drumul spre bazele de recepție. Con
comitent. au fost livrate fabricilor 
de nutrețuri combinate peste 20 000 
de tone de orz.

Datorită unor defecțiuni apărute in

funcționarea combinelor si unor 
dereglări în aprovizionarea cu car
buranți. s-au acumulat însă decala
je între recoltat si celelalte lucrări. 
Cîteva din măsurile preconizate 
pentru recuperarea restantelor ni 
le-a prezentat tovarășul Vasile Bon- 
cotă. directorul direcției agricole 
județene : ..Pînă simbătă se va în
cheia strinsul recoltei de orz de pe 
întreaga suprafață cultivată. Prin 
mai buna organizare a muncii in

cîmp. efectuarea tuturor lucrărilor 
în schimburi prelungite si stabilirea 
unor formații .de mecanizatori care 
să pregătească noaptea terenul, pînă 
la sfîrsitul acestei luni vor fi însă- 
mîntate si plantate culturile duble 
de porumb, furaje si legume, con
form programului. De ieri, s-a tre
cut si la plantarea eșalonată a pri
melor suprafețe cu răsad pentru po
rumb boabe". (Stan Stefan, cores
pondentul „Scînteii").

DOLJ:
Combinele să secere, nu să stea în lan!

Exemplul unităților fruntașe - 
puternic îndemn pentru realizarea 

integrală a planului pe 1982
Rezultatele întrecerii socialiste 

pe cinci luni din acest an

Prezentăm în continuare rezultatele obținuțe în întrecerea socialistă 
pe cinci luni ale anului în curs de alte colective de oameni ai muncii 
din întreprinderi industriale, din transporturi, din unitățile agricole, 
precum și din domeniul circulației mărfurilor și al prestărilor de 
servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii, la sfirșitul lunii 
mai •) pe primele locuri se situează :

La cooperativa agricolă din Adunații Copăceni, județul Giurgiu, combi
ner» string recolta de orz de pe ultimele hectare

Pînă ieri seara. In județul Dolj 
recolta de orz a fost strinsă de pe 
aproape 9 000 hectare, ceea ce repre
zintă un sfert din suprafața cul
tivată. După cum menționa inginerul 
Dumitru Toader. director adjunct la 
direcția agricolă județeană, orzul a 
ajuns la maturitate, astfel incit se
cerișul se desfășoară acum în toate 
consiliile agroindustriale. Am urmărit 
cum este organizată munca la recol
tarea orzului in unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Amărăștii de 
Jos — unul dintre cele mai mari 
din județ.

De la organizatorul de partid Mihai 
Florea aflăm că. in unitățile agricole 
din consiliul agroindustrial Amărăștii 
de Jos. s-au cultivat 1 400 hectare cu 
orz și orzoaică. din care 450 hectare 
sint ocupate de orzul pentru sămînță. 
Secerișul a început încă de săptămî- 
na trecută. Să vedem cum se desfă
șoară lucrările în unitățile agricole 
din acest consiliu agroindustrial.

C.A.P. Apele Vii. „Pînă deseară, 
vom recolta orzul de pe cel puțin 
50 hectare — ne spune inginerul-șef 
al cooperativei. Teodor Bulmeza. Nu 
putem face mai mult. întrucît o 
combină, după cum vedeți, nu func
ționează. De-abia a intrat în lan și 
s-a defectat. Vom cere conducerii 
consiliului agroindustrial să ne re
partizeze cîteva combine de la uni

tățile care au orz de sămînță șl care 
se recoltează mai tîrziu". Prin în
trajutorarea cu combine, există con
diții ca in această unitate secerișul 
să se încheie in 3—4 zile.

C.A.P. Dobrotești are 130 hectare 
cu orz. Toate cele 8 combine func
ționau ireproșabil, iar calitatea se
cerișului dovedea o adevărată mă
iestrie din partea mecanizatorilor. 
Inginerul-șef al cooperativei, Gheor- 
ghe Tucă, a organizat munca în 
flux continuu. După cele 8 combine 
urmau 4 mașini de adunat și căpitat 
care eliberau terenul de paie, iar 
tractoarele intrau imediat la arat. Nu 
totul era bine pus la punct. Unele 
remorci ce transportau orzul nu erau 
etanșate corespunzător. întrucît. de 
o lună de zile de cînd se tot fac 
demersurile de rigoare, nu s-a pri
mit materialul necesar în acest 
scop.

C.A.P. Ghizdăvești. Lîngă o pre
să de balotat paie se aflau împreu
nă primarul comunei. Marin Brătă- 
șanu, inginerul ihecanic Constantin 
Gruiescu, șeful secției de mecani
zare, și cițiva tractoriști. Aflăm că 
defecțiunea s-a produs dintr-o negli
jență. Ața de pe bobină a fost înfă
șurată invers de cum trebuie, este 
prea impregnată si. de aceea, nu se

derulează corespunzător. Privim în 
jur și constatăm că multe combine 
nu funcționează. Aflăm de la meca
nizatori că au apărut unele defec
țiuni, Unei combine i s-a defectat 
fulia,. alteia . i s-au rupt șuruburile 
de la carcasa, iar alte două stăteau 
tot din cauza unor șuruburi. Din cele 
13 combine funcționau doar ceva mai 
mult de jumătate. Ce fel de repara
ții li s-au făcut acestor combine care, 
în curind. vor intra și in lanurile de 
grîu 7 Am căutat să găsim răspuns 
la această întrebare de la cea mai 
autorizată persoană : directorul sau 
inginerul-șef al S.M.A. Amărăștii de 
Jos. Nu au fost de găsit ! Am aflat 
că directorul Mircea Niță ar fi ple
cat la Craiova, după piese, pentru 
că acum, chipurile, acesta ar fi rolul 
unui director de stațiune pentru me
canizarea agriculturii. în loc ca de 
aceasta să se ocupe oamenii din 
subordinea sa. Inginerul-șef a apă
rut luni pe la ora 18 la sediul 
S.M.A., spunîndu-ne că de simbătă a 
fost învoit de director. Este o situa
ție cu totul criticabilă !

Recoltarea orzului și executarea 
altor lucrări de sezon trebuie să se 
desfășoare fără întîrziere. pentru a 
se preveni orice pierderi !

Lucian CIUBOTARU 
Nicolae PETOLESCU

RECOLTAREA FURAJELOR
Ne aflăm intr-o perioadă cind, odată cu 

celelalte lucrări agricole, trebuie strinse și 
depozitate cantități cit mai mari de furaje, 
această acțiune fiind de importanță vitală 
pentru creșterea efectivelor de animale șl a 
producției animaliere. Acum trebuie grăbite

lucrările de recoltare a trifolienelor, a celor
lalte plante de nutreț cultivate, a finețelor 
naturale, acolo unde ierburile au ajuns in 
faza optimă de dezvoltare, a tuturor resurse
lor de nutrețuri de pe marginea căilor de 
comunicație, de pe diguri, din poienile pădu
rilor etc. In multe unități agricole s-a acțio

nat și se acționează cu răspundere In această 
privință, iar cea mai mare parte din furajele 
recoltate au fost depozitate sub formă de fin. 
Dar sint și unități unde stringerea furajelor 
nu s-a desfășurat corespunzător, unde canti
tățile de nutrețuri depozitate pină acum 
pentru iarnă - mai ales sub formă de fin -

sint incă reduse. La modul diferit in care s-a 
înțeles, in două cooperative agricole din 
județul Galați, răspunderea pentru stringerea 
și conservarea furajelor, ne vom referi in 
articolul de mai jos, convinși că din situa
țiile prezentate vor trage și alții concluzii fo
lositoare pentru propria activitate.

In județul Galați, specialiștii au 
calculat cerințele de hrană ale ani
malelor. După cum ne-a spus tova
rășul Petre Ene, directorul general 
al direcției agricole, pentru hrana 
bovinelor și ovinelor sint necesare, 
pînă la recolta anului viitor, 700 mi
lioane de unități nutritive și canti
tăți corespunzătoare de proteină și de 
alte substanțe nutritive. în vederea 
asigurării acestora, organele județe
ne de partid și agricole au întreprins 
un șir de măsuri. Astfel, au fost deli
mitate precis suprafețele de pajiști 
și plante de nutreț cultivate, destina
te pășunatului, față de cele ce se re
coltează pentru iarnă. De asemenea, 
s-au identificat și repartizat pădurile 
pășunabile. Gospodăriilor populației, 
care au încheiat contracte cu statul 
pentru livrarea de animale și pro
duse animaliere, li s-au repartizat o 
parte din izlazurile cultivate.

în unitățile agricole s-au însilozat 
pînă acum peste 47 000 tone furaje, 
realizîndu-se planul pe lunile mai- 
iunie în proporție de 54 la sută, 
în ce privește finul, cantitățile 
depozitate — 20 000 de tone —
reprezintă 79 la sută din cit s-a sta
bilit pentru aceeași perioadă. Mal 
rămase in urmă, sub acest aspect, 
sint cooperativele agricole, care

au depozitat numai 78 la sută 
din cantitățile de fin prevăzu
te, față de 89 la sută cit au rea
lizat unitățile agricole de stat.

Dar chiar și între anumite coope
rative agricole există mari diferen
țe in ce privește cantitățile de fu
raje conservate sub formă de fin.

o producție medie de numai I 700 litri 
lapte pe vacă. Diferența este foarte 
mare și. după cum vom vedea, 
aceasta ilustrează modul diferit in 
care conducerile unităților respec
tive își înțeleg răspunderile pentru 
asigurarea furajelor necesare secto
rului zootehnic.

suprafață de 60 hectare am Insămîn- 
țat ovăz, ca plantă protectoare pen
tru cultura de lucerna, de pe care 
am recoltat, la prima coasă, cite 
15—20 tone de masă verde la hec
tar. Prima recoltă de furaje din 
acest an a sporit simțitor și datorită 
cultivării borceagului, la care s-au

Două moduri diferite de a înțelege răspunderea 
față de asigurarea nutrețurilor pentru iarnă

Ce arată situația din cooperativele agricole Schela și Braniște din județul Galați

Este concludentă în această privință 
comparația dintre cooperativele agri
cole Schela și Braniște. Prima unita
te are 20 de finare, în majoritate 
pline. în timp ce în cealaltă 
abia acum se construiește un finar. 
Atitudinea diametral opusă dovedită 
de conducerile unităților respective 
fată de problema furajelor rezultă 
cu claritate din compararea datelor 
din următorul tabel :

Cooperativa 
agricolă

Număr de 
bovine

Producția zilnică 
de lapte pe vacă 

— litri —
Fîn depozitai

— tone —

Schela 1 100 11 700
Braniște 1 250 5 —

Cooperatorii din Schela pregătesc 
furaje pentru o producție medie de 
4 600 litri de lapte pe fiecare vacă.

cît și-au prevăzut de fapt pentru 
acest an. în schimb, cei din Braniște 
și-au stabilit prin plan să realizeze

Destul de evidente apar. înainte 
de orice, modalitățile diferite de re
coltare. Spunem aceasta întrucît 
mijloacele mecanice folosite influ
ențează decisiv calitatea furajelor. 
La C.A.P. Schela, lucerna de pe cele 
190 hectare a fost recoltată In două 
faze : după ce a fost cosită cu un 
vindrover și două cositori mecanice, 
mecanizatorii și cooperatorii au adu
nat finul cu mijloace mecanice si cu 
furcile. întreaga cantitate de lucerna 
este conservată sub formă de fin și 
depozitată în finare. în această uni
tate se asigură și mari rezerve de 
furaje. Președintele cooperativei, to
varășul Petrache Botezatu. se ocupă 
nemijlocit de producerea și recol
tarea lor. „Obținem de pe terenuri 
neirigate cite 10 000 de unități 
nutritive la hectar — ne spune el. 
La producerea furajelor aplicăm 
cîteva metode foarte bune. Pe o

obținut, în medie, la hectar. 6 tone 
de fin. Pe această suprafață am în- 
sămînțat porumb pentru siloz în cul
tură succesivă".

Sint numai cîteva din modalitățile 
folosite in această unitate pentru a 
se asigura cite o tonă de fin și 10 
tone de nutrețuri suculente pentru 
fiecare vacă.

Să vedem cum stau lucrurile la 
cooperativa agricolă Braniște. Aceas
tă unitate dispune de 170 de hectare 
cu lucernă. din cele 400 de hectare 
destinate producției de furaje. Dar 
în loc să recolteze masa verde pen
tru fin. lucrare ce nu se poate face 
decît cu vindroverele. cositorile me
canice sau cu coase, conducerea 
cooperativei a hotărit să fie folosite 
doar combinele C.S.U. și C.A.F., cu 
echipament de tocat pentru siloz. 
Nici măcar producția de pe un 
hectar de lucernă nu a fost con
servată sub formă de fin. Ce-i drept.

s-au însilozat 550 tona lucernă 
masă verde în amestec cu paie, dar 
și din această cantitate aproape o 
treime a fost dată în hrana anima
lelor. Fapt este că această coopera
tivă nu are nici o tonă de fin de la 
prima coasă de lucerna. în schimb, 
acum, în plin sezon de pășunat. 
600 de taurine, adică jumătate din e- 
fectivele existente, sint „servite" la 
grajd cu masă verde cosită, ceea ce 
generează mari cheltuieli cu recolta
rea și transportul.

Am căutat să aflăm cauzele aces
tei situații de la președintele coope
rativei agricole, tovarășul Gheorghe 
Leca. Spre surprinderea noastră, 
încercînd să motiveze această stare 
de lucruri, președintele cooperativei 
a spus : „Așa a fost orientarea dată 
de organele agricole, să hrănim ani
malele la iesle și in timpul verii. 
Pentru iarnă vom însiloza porumb, 
la care se va adăuga și sfecla fu
rajeră. Cît despre fin, îl vom înlocui 
cu grosiere". De bună seamă, este 
greu de crezut că organele agricole 
județene ar fi dat o asemenea „ori
entare".

întrucît situații de acest fel — 
chiar dacă nu in aceeași măsură — 
se constată și in alte unități din ju
dețul Galați, este absolut necesar ca 
organele agricole, consiliile agroin
dustriale și conducerile unităților a- 
gricole respective să analizeze cu 
toată exigența și răspunderea situ
ația care s-a creat și să ia măsuri 
operative, ferme pentru ca în etapa 
următoare de recoltare să se strîngă 
și să se conserve cantități cît mai 
mari de fîn, renunțîndu-se cu desă- 
vîrșire la practicile învechite, peri
mate.

IN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE

Locul I : Schela de foraj Zemeș, 
județul Bacău, cu 811,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,1 la sută la
producția fizică la forajul de cer
cetare, 8,1 la sută la viteza de 
lucru la forajul de cercetare geo
logică. 21,4 la 6Ută la sonde termi
nate din foraj, 5,2 la sută la volu
mul producției normate ce revine 
pe o persoană, 11,3 la sută la pro
ducția fizică la forajul de mare 
adîncime ; consumurile normate de 
materii prime și materiale au fost 
reduse cu 40,1 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
16,5 la sută.
IN INDUSTRIA PRODUSELOR 

REFRACTARE
Locul I : întreprinderea „Carbo- 

chim" — Cluj-Napoca, cu 514,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,6 la sută la pro
ducția netă, 4 la sută la produc
ția fizică, 1,1 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 3,5 
la sută la productivitatea muncii, 
13 la sută la beneficii ; consumu
rile normate de energie electrică și 
combustibili au fost reduse cu 13,4 
la sută.

Locul II : întreprinderea „Răsă
ritul" — Brașov.

Locul III : întreprinderea de 
produse refractare Pleașa — Plo
iești.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT. 

CONSTRUCȚII NAVALE 
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I : întreprinderea de avioa
ne Bacău, cu 815,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,6 la sută la 
producția netă, 22 la sută la export, 
2,9 la sută la producția fizică, 13,8 
la sută la producția-marfă vîndută 
și încasată, 5,7 la sută la produc
tivitatea muncii ; depășiri însem
nate au fost realizate și la bene
ficii ; cheltuielile totale planificate 
la 1 000 lei producție-marfă au 
fost reduse cu 3,3 la sută ; de a- 
semenea. consumurile normate de 
materii prime și materiale au fost 
reduse cu 15,5 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
11,8 la sută.

Locul II : întreprinderea „23 Au
gust" — București.

Locul III : întreprinderea
„Timpuri Noi" — București.
IN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 
DE MAȘINI-UNELTE, MECANICA 
FINA ȘI SCULE, ECHIPAMENT 

SPECIAL
Locul I: întreprinderea de apa

rate și utilaje pentru cercetare 
București, cu 1192,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 15,8 la sută la pro
ducția netă, 22,4 la sută la export, 
7,1 la sută la producția fizică, 7,7 
la sută la producția-marfă vîndută 
și încasată, 15,6 la sută la pro
ductivitatea muncii; cheltuielile to
tale planificate la 1 000 lei produc- 
ție-marfă au fost reduse cu 2,5 la 
sută, iar cele materiale cu 20,8 Ia 
sută: consumurile normate de ma
terii prime și materiale au fost re
duse cu 6.5 la sută, iar cele de e- 
nergie electrică și combustibili cu 
6 la sută.

Locul II: întreprinderea mecani
că Mija, județul Dîmbovița.

Locul III: întreprinderea meca
nică Orăștie, județul Hunedoara.

IN INDUSTRIA CHIMICA 
— SUBRAMURA FIRE ȘI FIBRE 

SINTETICE ȘI ARTIFICIALE
Locul I: Combinatul de fibre ar

tificiale Brăila, cu 969,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu: 35 la sută la ex
port. 4,6 la sută la producția fizi
că, 7,1 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată. 21,2 la sută la 
livrări de mărfuri la fondul pieței; 
de asemenea, au fost realizate de
pășiri la producția netă si produc
tivitatea muncii.

Locul II: Combinatul de fibre 
sintetice Săvinești, județul Neamț.

Locul III: Combinatul de fibre 
sintetice Iași.

ÎN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HIRTIEI

Locul I: Combinatul de celuloză 
și hirtie Suceava, cu 828,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 12,7 la sută la pro
ducția netă, 17,5 la sută la export, 
0,7 la sută la producția fizică, 1,8 
Ia sută la producția-marfă vîndută 
și încasată, 12,7 la sută la pro
ductivitatea muncii; cheltuielile to
tale planificate la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost reduse cu 4,2 
la sută, iar oele materiale cu 5,3 
la sută.

Locul II: întreprinderea de hirtie 
cretată și carton ondulat Ghimbav, 
județul Brașov.

Locul III: întreprinderea de car
ton ondulat și ambalaje București.
IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I: întreprinderea de trico

taje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 1 089,6 puncte.

C. BORDEI ANU

•) Indicatorii privind pro
ducția netă, productivitatea 
muncii, corturile de produc
ție și beneficiile sint calcu
lați pe patru luni.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 3.4 la sută la pro
ducția netă. 1,8 la sută la export, 
19,2 la sută la producția fizică. 1,4 
la sută la producția-marfă vîndută 
și încasată. 3,5 la sută la productivi
tatea muncii, 1,9 la sută la benefi
cii, 24,6 la sută la livrări de mărfuri 
la fondul pieței; cheltuielile totale 
planificate la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 1.2 la sută, 
iar consumul normat de energie e- 
lectrică și combustibili cu 20,6 la 
sută.

Locul II: întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul 
Sibiu.

Locul III: întreprinderea „A- 
desgo“-București.

IN INDUSTRIA STICLEI, 
CERAMICII FINE 

ȘI ARTICOLELOR CASNICE
Locul I: întreprinderea de por

țelan menaj Curtea de Argeș, ju
dețul Argeș, cu 820,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 32,3 la sută la 
export. 2,3 la sută la beneficii, 7,5 
la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței; au fost realizate, de 
asemenea, depășiri la producția 
netă, producția fizică și productivi
tatea muncii; consumurile normate 
de materii prime și materiale au 
fost reduse cu 4 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 18,8 la sută.

Locul II: întreprinderea „Me- 
taloglobus“-București.

Locul III: întreprinderea de fa
ianță și sticlă Baia Mare.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTA.T 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I: Trustul județean de con- 
strucții-montaj Vrancea, cu 492,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 12.3 la sută la 
numărul de locuințe dat în folo
sință, 3.7 la sută la beneficii; au 
mai fost realizate depășiri la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii; cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei producție de construcții- 
montaj au fost reduse cu 0,3 la 
sută; de asemenea, au fost,, reduse 
consumurile normate de ciment, 
metal, combustibili și carburanți.

Locul II: Trustul de construcții- 
montaj Dolj.

Locul III: întreprinderea jude
țeană de construcții-montaj Vilcea.
ÎN TRANSPORTURI FEROVIARE 

— DEPOURI DE CAl-FERATE
Locul I : Depoul Brașov, cu 232,9 

puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu: 2,1 la sută la vo
lumul de transport. 4,3 la sută la 
productivitatea muncii, 1,3 la sută 
la greutatea medie brută a trenu
rilor de marfă. 2,6 la sută la uti
lizarea mijloacelor de transport; 
costul la 1 000 tone br. km. echiva
lent a fost redus cu 2,2 la sută, 
cheltuielile totale planificate au 
fost reduse cu 2,2 la sută, iar con
sumul de energie electrică și com
bustibili cu 2,1 la sută.

Locul II: Depoul Fetești.
Locul III: Depoul Galați.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I: Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Bacău, cu 
428,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 1,7 la sută la vo
lumul activității de poștă și tele
comunicații. 27,6 la sută la prestări 
de servicii pentru populație. 3,3 la 
sută la beneficii. 1,7 la sută la vo
lumul de activitate pe o persoană.

Locul II: Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Sibiu.

Locul III: Direcția de poștă a 
municipiului București.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul de turism Alba, 

cu 446,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7 la sută la înca
sări valutare in devize libere, 1 la 
sută la prestări servicii pentru 
populație și la desfaceri de alimen
tație publică ; au fost realizate de
pășiri, de asemenea, la încasări 
medii pe un lucrător și la coefi
cientul de utilizare al capacității de 
cazare ; cheltuielile planificate de 
întreținere și reparare a bazei ma
teriale au fost reduse cu 9.4 la 
sută, iar cele de circulație la 1 000 
lei desfacere cu 16,7 la sută.

Locul II : Oficiul județean de 
turism Bacău.

Locul III : întreprinderea de tu
rism, hoteluri și restaurante Bucu
rești.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Co- 
vasna, cu 888 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,6 la sută la
producția-marfă și prestările de 
servicii, 12,3 la sută la prestări 
servicii pentru populație, 16,3 la 
sută la export, 23,4 la sută la 
livrări de mărfuri către fondul 
pieței.

Locul II : U.C.M. confecții Bucu
rești.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Sibiu.

(Agerpres)
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Voința întregii noastre națiuni:
Etica revoluționară - etica 

operei de artă
DEZARMARE - PACE!

Ampla expunere a secretarului 
general al partidului la recenta 
plenară lărgită a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
este echivalentă cu o istorică ana
liză a trăirii prin veacuri a poporu
lui român și a aspirației sale conti
nue, de a fi un constructor activ al 
lumii, și nu un distrugător al valo
rilor sale. Emoționante au fost re
feririle la creațiile spirituale, la 
făuritorii lor care au împărtășit u- 
manității operele de înaltă valoare 
ale artei și literaturii în care s-a 
exprimat plenar spiritualitatea no
bilă a poporului român, sentimen
tul său permanent de afirmare a 
libertății și demnității umane.

Cuvintul secretarului general a 
elogiat pe acei creatori care sinte
tizează istoria și realitatea, în lu
minoasele oglinzi ale artei care 
reflectă totdeauna și flacăra per
manentei iubiri de natrie. Această 
nobilă tradiție umanistă și patrio
tică a trecutului spiritual, generată 
de focul luptelor naționale și so
ciale ale poporului român pentru 
libertate, frumusețe și adevăr, este 
repropusă ea o temelie uriașă pe 
care să se inalțe noile valori ale 
contemporaneității socialiste.

Intr-un esențial capitol al amplei 
sale expuneri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îndeamnă la studiul te
meinic al istoriei. Acest îndemn 
este intens stimulator pentru scrii
torii care încearcă să transfigureze 
artistic istoria. Reprezentind adevă
rul, omul, germenele activ in pro
cesul evolutiv al istoriei, trebuie 
să devină Centrul creației de artă, 
în realitatea ei ultimă, istoria este 
o sumă a comportamentului uman, 
într-o societate determinată de

Numai participînd activ la viața 
cetății o poți cunoaște într-adevăr

Mă gîndesc uneori la 
cit de complexă este co
munitatea in sinul căreia 
trăiesc. înțelegind prin 
asta familia, orașul, tara, 
îmi imaginez împletirea 
rețelelor de sirme, con
ducte si țevi care o stră
bat. Numărul imens de 
specialiști de a căror 
muncă a fost nevoie ca 
această rețea să se con
struiască și să funcțione
ze. Și știm, totodată, cît 
de neînsemnată, deși de
loc neglijabilă, părticică 
este aceasta din viata co
lectivității. Pînă și într-o 
familie se ridică nume
roase probleme, dar in
tr-o colectivitate mare — 
cite influente diferite, 
cum se condiționează re
ciproc ideile, sentimente
le și, cum e si firesc, 
înainte de toate, intere
sele ! Dacă aș încerca să 
materializez acele legă
turi si relații care ne lea
gă pe unii de ceilalți, 
s-ar naște cu precizie o 
rețea cu mult mai com
plicată decit aceea teh
nică, închipuită mai ina- 
inte.

Dacă răminem în sfera 
jocului imaginației și ve
dem in mișcare curentele 
care se atrag sau se res
ping — această rețea vie, 
in veșhică transformare, 
în permanentă schimba

cinema
■ Trandafirul galben : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20. 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20. STUDIO ; 10; 12; 14; 
16; 18; 20. CULTURAL (83 50 13) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Calculatorul mărturisește : ARTA 
(21 31 86) — 15,30; 18; 20. COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
■ Ion, blestemul pămlntului, bleste
mul iubirii : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 12,15; 16; 19,15.
■ Mica Ondina : DOINA (16 35 38) —
9; 10,45; 12,30; 14,15; Pintea : 16; 18;
20.
■ orgolii: BUZEȘTI (50 43 56) — 15; 
17; 19.
■ Drumul oaselor : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30.
| Un echipaj pentru Singapore : 
DACIA (50 35 94) — 15,45; 18; 20.
COSMOS (27 54 95) — 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30.
■ Grăbește-te încet : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 16; 18; 20.
| întoarce-te și mai privește o dată: 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
■ Fii bărbatul meu : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
■ Bunul meu vecin Sam t SCALA
(11 03 72) — 8,45; 11,15; 14; 16,45; 19,30. 
SALA MICA A PALATULUI — 15;
18. BUCUREȘTI (15 61 54) — 9,30;
12,30; 16; 19. MODERN (23 71 01) — 
9,30; 12,30; 16; 19. GRADINA MODERN
— 21.
■ Nea MArin miliardar : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20.30.
■ Waterloo : PATRIA (11 86 25) — 9; 
12,30; 16; 19,30.
■ Moscova nu crede în lacrimi : VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19.
■ Soarele alb al pustiului : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15. MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15;
19,30. GRADINA BUZEȘTI (50 43 58) 
— 21.
■ Logodnică mecanicului Gavrilov : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
■ Comoara din lacul de argint : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.

tv
Programul I

16,00 Telex
16,05 Șah
16,20 Drumuri prin Țara Hațegului
16,45 Cîntec nou pe plai străbun
17,00 Universul femeilor
17,40 Tragerea Pronoexpres 

condițiile economice, politice și 
sociale corespunzătoare unei etape 
anumite a evoluției.

între fundamentalele principii 
ale artei se află adevărul istoric, 
observarea atentă a realității. Res
pectarea acestui principiu estetic, 
afirmat și reafirmat de atîtea ori 
în tezele partidului, aduce creato
rilor artei și literaturii valoarea și 
demnitatea. Estetica realistă a 
scriitorilor prezentului românesc 
este determinată primordial de în

Alexandru BĂLĂCI

țelegerea funcției modelatoare a 
literaturii, de constanta lor preocu
pare de a contribui la dezvoltarea 
procesului istoric al imensei colec
tivități umane care construiește, în 
libertate, o nouă existență uma
nistă. Realismul artei determină 
caracteristica modernității scriitori
lor contemporani, a căror operă a 
fost cu îndreptățire apreciată în 
expunerea secretarului general al 
partidului. Ei învață de la istoria 
trecutului și prezentului finalita
tea modelatoare a artei și a fru
museții adevărului integral.

Fiecare cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este un docu
ment programatic, un vast sistem 
de orientare, o teoretizare și apli
care creatoare a socialismului știin
țific la realitățile și condițiile țării 
noastre, o definire clară a etapei 
în care se află România pe vasta 
cale a edificării socialismului mul
tilateral dezvoltat, a comunismului.

re. care este societatea 
noastră, scriitorul trebuie 
cu adevărat să-și mobili
zeze toată temeritatea 
spre a încerca să o re
flecte ; și trebuie să în
cerce — pentru că de 
fapt aceasta îi este meni
rea : să găsească apoi 
calea de a-i exprima gin- 
durile. sentimentele, as
pirațiile. El trebuie nu

ția celor mai mari — din 
păcate nu este. Meditează, 
tatonează, caută și e bine 
cind ajunge să pună mă
car intrebări esențiale, 
care să determine un pro
ces de gindlre sau o lua
re de poziție.

Ce poate face deci scri
itorul? Se străduiește să 
se integreze cît mai 
profund în colectivitatea

însemnări de MEHES Gyorgy

Joar să descrie modelul, 
ci trebuie să încerce cu 
propriile sale mijloace 
artistice să influențeze 
evoluția lui.

Văd în fața mea un 
tablou impresionant. Un 
om stă în odaia lui. lingă 
masa de lucru și se încu
metă să schițeze o ima
gine despre lumea in 
care trăiește. Trebuie 6ă 
pătrundă cu curai în fe
lul de a gîndi al contem
poranilor săi. trebuie să 
cugete împreună cu ei. 
trebuie să vadă ceea ce 
văd ei și poate și ceea 
ce nu văd încă destul de 
limpede.

Poate fi oare ghicitor 
sau profet poetul?

Bine ar fi dacă ar pu
tea să fie, dar cu excep

In care trăiește. Dacă n-o 
face, se ofilește implaca
bil. De fapt, aceasta este 
viața publică a scriitoru
lui, aceea de a pătrunde 
mai adine (cu mijloace 
științifice sau intuitiv) in 
problematica vieții, a „co
lectivității" și de a o trăi 
alături de ea. Colectivi
tatea îl ajută să se lupte 
cu dificultățile creației și 
rezultatul acestei bătălii 
este poezia, romanul, pie
sa de teatru.

Nu vreau să evoc ima
ginea desuetă a turnului 
de fildeș. Astăzi, această 
imagine este lipsită de 
obiect. Viața este atît de 
palpitantă, mereu în în
noire, mereu în luptă cu 
erorile și vinovățiile, incit 
nici nu ne putem imagina

■ Sunetul muzicii : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19,30.
■ Atac împotriva lui Rommel : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20. FAVORIT (45 31 70) — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15. GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,‘<5; 18;
20,15.
■ Campioana mea : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15. MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Superstițiosul : GRIVIȚA (17 08 58) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Roberto Carlos cu 300 km pe oră:
LIRA <3171*71) — 15,30; 17,45; 20.
GRADINA LIRA — 21.
■ Pilot de formula I : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Filip cel bun : EFORIE (13 04 83) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Lanțul amintirilor : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19. VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19,15.
■ Atenție la pana de vultur : PA
CEA (60 30 85) — 11; 15,30; 17,30; 19,30.
■ Tess : VIITORUL (11 48 03) — 9; 
12,30; 16; 19,15.
■ Visul de argint al alergătorului : 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20. GRADINA AURORA —
21. TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
■ Polițistul ghinionist : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Cei șapte fantastici : GRĂDINA 
ARTA (21 31 86) — 21,15.
■ în arșița nopții : GRĂDINA CAPI
TOL (16 29 17) — 21. GRADINA FES
TIVAL (15 63 84) — 21.
■ Cinci pentru infern : GRĂDINA 
GLORIA (47 46 75) — 21.
■ în spațiu : GRĂDINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 21,15.
■ De la 9 la fi : GRADINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21 .

teatre
■ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) ; Gaițele — 10.30 ; (sala Ateli
er) ; Fata din Andros — 19.
■ Filarmonica „George Enescu" (Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste 
România) : Bach — Integrala sonate

17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal

Semnătura noastră pentru pace
20,25 Actualitatea economică
20,40 Un vast program de activitate 

politico-ideologică. Patriotismul, 
ideal permanent în universul artei 

21,00 Film artistic : Baladă pentru Mă- 
riuca. O producție a studioului 
„București*1

22,05 Telejurnal
22,15 Din albumul celor mai frumoase 

melodii populare 

Odată mai mult, și această expu
nere din cadrul plenarei lărgite a 
Comitetului Central a definit spiri
tul dinamic, revoluționar al condu
cătorului partidului, capacitatea de 
a analiza in profunzime realitățile 
și de a deschide căi noi spre re
zolvarea complexelor probleme 
ale edificării noii vieți, cu un ho- 
tărît discernămînt științific, mate
rialist-dialectic. Un deosebit accent 
s-a pus in ultima expunere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu pe abor
darea revoluționară a fenomenelor 
și problemelor, pe participarea di
rectă, intens activă, de militant, a 
fiecărui comunist la îndeplinirea 
întocmai a politicii interne și ex
terne a partidului. Scriitorii sînt 
încă o dată chemați să-și pună în
treaga lor artă și energie creatoare 
în modelarea omului nou, apt să 
edifice o societate armonioasă, cu 
o civilizație superioară, o cultura 
umanistă și democratică, în care să 
se exprime plenar întreaga eferves
cență creatoare a unui popor liber. 
Expunerea secretarului general al 
partidului a limpezit viziunea co
munistă despre om și destinul lui, 
analizind caracteristicile culturii 
românești peste timpuri, raporturile 
dintre om și istorie, definind li
niile de forță ale eticii revoluțio
nare, ridicîndu-se cu hotărire îm
potriva uniformizării omului, ară- 
tînd că patriotismul este caracte
ristica artei de valoare de totdea
una. Scriitorii prezentului românesc 
sint recunoscători pentru Înalta a- 
preciere dată creațiilor literare con
siderate drept o contribuție impor
tantă la patrimoniul cultural, la 
elevarea vieții spirituale a poporu
lui român.

scriitorul care să nu se 
străduiască să se integre
ze cît mai organic in co
lectivitatea sa. pentru că 
știe că de aici își trage 
seva propriei sale res
pirații.

Desigur, și aici se in- 
tîmplă ca și cu savantul 
care pătrunde în micro
cosmos ; pe măsură ce 
descoperă tainele celor 
mai mici particule. înțe
lege mai profund com
plexitatea infinită a na
turii. Acest lucru este va
labil și cu natura umană, 
cu societatea. Cu cît ii 
pătrundem mai adine tai
nele. cu cit participăm 
mai activ la Viata ei. cu 
atit ii descoperim infinita 
complexitate si compo
nentele.

Se spune citeodată. me
taforic, că scriitorii sînt 
seismografele societății. 
Ei trebuie să fie într-ade
văr asemenea organisme 
sensibile, dar pentru a- 
cdasta ei trebuie să parti
cipe activ la viața colec
tivității, trebuie să acu
muleze experiență prin 
practică, numai astfel pu
țind înțelege într-adevăr 
munca și viața semenilor, 
întreaga lor rețea ner
voasă trebuie să vibreze 
împreună cu aceea a so
cietății. alături de vibra
ția ei.

lor și partiturilor pentru vloarâ solo
— Programul II — Recital : Cornelia 
Bronzetti — 18.
■ Teatrul de operetă (13 08 48) : Vă
duva veselă — 19.30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): O 
zi de odihnă — 19,30 ; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16): Cum se numeau cei 
patru Beatles — 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) ; Un pahar 
cu sifon — 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) s 
Premiera — 20.
■ Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Perlele — 19,30.
■ Teatrul satlric-muzlcal „C. Tfina- 
se“ (16 56 78, grădina Boema) : Fru
mosul din pădurea... zăpăcită — 19,30.
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La Izvor de dor și cintec
— 18,30.
■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Tindală... cloșcă — 19,30.
■ Circul București (11 01 20) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova" —
19.30.
■ Conservatorul „Clprian Porumbes- 
cu“ (sala Studio) : — Gianni Schic- 
chl — 19.

expoziți i
■ Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România : expoziție de pictu
ră și sculptură românească contem
porană „Pacea — bunul cel mai de 
preț al omenirii" ; expoziția „Docu
mente privind istoria României din 
colecțiile britanice" ; Vasile Grigore, 
plcturâ
■ Galeria Simeza : Dan Băncilă, sti
clă
■ Galeria Căminul artei (parter) : 
Elena Aflorli, acuarelă ; (etaj) : Ilea
na Ceaușu Pândele, acuarelă
■ Galeria Eforie : Miniaturi textile
■ Galeria Galateea : Cristina Crin* 
teanu, expoziție de modă
■ Galeria Cenaclu (la Hanul cu tei) : 
Design vestimentar de inspirație fol
clorică
■ Muzeul satului : Expoziție de mo
bilier popular din România
■ Sala I.R.C.S. : Maria Marian, tapi
serie

Programul II

20,00 Telejurnal
20,25 Buletinul rutier al Capitalei
20,45 Mărire vouă, oameni ai patriei 

mele. Balet pe muzică de compo
zitori români

21,05 Viața economică
21,35 Melodii românești de ieri și de 

azi
22,05 Telejurnal
22,15 Să fie pace pe pămînt. Cintece pa

triotice revoluționare

In cadrul unor mari adunări și marșuri populare, pe întreg cuprinsul patriei, 

milioane de oameni ai muncii susțin cu vigoare nobilele idei cuprinse in 
APELUL POPORULUI ROMÂN PENTRU PACE Șl DEZARMARE 

difuzat ca document oficial al O.N.U.

„Susținem din adincul inimilor strălucitele inițiative de pace 

și dezarmare promovate neobosit de tovarășul Nicolae Ceaușescu"
Marele marș al cetățenilor din 

sectorul 1 al Capitalei : două 
impunătoare coloane de mani- 
festanți — una străbătind Calea 
Griviței, cealaltă pornind de la 
întreprinderea „Laromet" — s-au 
intîlnit pe bulevardul Bucureștii 
Noi, în fața Casei de cultură „înfră
țirea intre popoare", unde a avut 
loc marea adunare populară a oa
menilor muncii și locuitorilor din 
sectorul 1 al Capitalei. Printre cei 
peste 15 000 de participant! se aflau 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie", de la „Automatica". 
„Tehnometal", „Laromet", „Dacia", 
de la întreprinderea mecanică de 
material rulant „Grivița roșie", de 
ta Regionala C.F.R. București, Com
binatul poligrafic „Casa Scînteii". 
întreprinderea poligrafică „13 De- 
cembrie", de la alte unități indus
triale, cercetători și proiectant! de 
la institutele de cercetări, lucrători 
din unități comerciale și sociale, 
elevi și cadre didactice — cărora 
pe parcurs li s-au alăturat un mare 
număr de cetățeni și gospodine.

Cu toții sînt semnatari ai Apelu
lui poporului român pentru pace și 
dezarmare, care a fost difuzat Ca 
document oficial al O.N.U,, expri- 
mind angajamentul întregii noastre 
națiuni socialiste de a milita cu 
toată dîrzenia pentru înlăturarea 
primejdiei nucleare, pentru o lume 
fără arme și fără războaie.

Deasupra coloanelor se văd nu
meroase pancarte pe care sînt În
scrise gînduri, năzuințe și aspirații, 
preluate apoi de mii și mii de

„Apelul exprimă cerința noastră fermă ca sesiunea O.N.U. 
să adopte măsuri efective de dezarmare"

Peste 40 000 de locuitori ai ora
șului Tulcea — muncitori, intelec
tuali. gospodine, elevi — au luat 
parte la un însuflețitor marș al 
păcii. Purtînd pancarte pe care 
scria „Ceaușescu — pace !“, „Nu ar
melor nucleare !“, „Nu — războiu
lui !“, „Să triumfe libertatea, pacea 
și securitatea !“, „Să muncim și să 
luptăm, pacea s-o apărăm !“, de
monstranții veniți din cele două 
zone industriale ale orașului, din 
noile cartiere au străbătut străzile 
Isaccei, 23 August. Păcii, Mahmu- 
diei, Babadag și s-au îndreptat 
spre Piața Mircea cel Bătrîn din 
centrul orașului.

Aici a avut loc o adunare popu
lară. în cuvintul de deschidere, 
tovarășul loan Petre, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, 
a arătat că actualele manifestări 
6e inscriu pe linia inițiativelor de 
pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. izvorite din grija sa 
permanentă a pentru destinele po
porului român și ale păcii în în
treaga lume. Ele și-au găsit o nouă 
expresie în Apelul poporului ro
mân către sesiunea specială a

„In strinsă solidaritate cu toate forțele păcii — pentru oprirea 

cursei înarmărilor!"
Peste 50 000 de locuitori ai Suce

vei din toate unitățile economice 
și instituțiile municipiului au parti
cipat la „marșul păcii" și marele 
miting consacrat dezarmării și 
păcii. Cele cinci coloane de de
monstranți care au străbătut Calea 
Unirii, străzile Traian Vuia. Ștefan 
cel Mare și bulevardul George 
Enescu erau formate din muncitori, 
maiștri și ingineri de la Combina
tul de celuloză și hîrtie, Combina
tul de prelucrare a lemnului. în
treprinderile de utilaje și piese de 
schimb, de mașini-unelte. de repa
rații auto, de piele și încălțăminte 
„Străduința", de tricotaje ..Zim
brul". de la șantierele de construc
ții de locuințe și industriale, de la 
întreprinderile de confecții, de in
dustrializare a laptelui, de indus
trializare a cărnii. Au luat, de ase
menea. parte la marș profesori și 
elevi de la școlile generale și de 
la liceele din municipiu, funcțio
nari, gospodine.

în cuvîntul de deschidere, tova

glasuri. „Ceaușescu — pace!" ; „Ne 
poartă către pace azi solia, Parti
dul — Ceaușescu — România !“ ; 
„Ceaușescu ne învață să apărăm 
dreptul Ia viață!" ; „Ceaușescu și 
poporul, apăra-vor viitorul I".

Deschizind adunarea, tovarășul 
Gheorghe Dumitru, prlm-secretar 
al comitetului de partid al sectoru
lui, a spus : „Alături de întreaga 
noastră națiune, oamenii muncii din 
sectorul nostru dau expresie, prin 
largi acțiuni de masă, voinței lor 
ferme de a apăra pacea, bunul cel 
mai de preț al omenirii, de a mi
lita cu consecventă Împotriva înar
mărilor, Informăm adunarea popu
lară că în sectorul 1 au avut loc 
389 adunări și mitinguri la care au 
participat peste 250 000 oameni ai 
muncii, iar Apelul poporului român 
pentru pace a fost semnat de peste 
230 000 cetățeni. Peste 1100 de to
varăși au exprimat în cuvîntul lor 
deplina aprobare fată de politica 
consecventă de pace a partidului și 
statului nostru, aflrmindu-și în 
modul cel mai hotărît aprobarea și 
sprijinul lor fată de strălucitele 
initiative de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu".

în cuvinte emoționante, maistrul 
Dumitru Călin, de Ia întreprinderea 
de utilaj chimic „Grivița roșie", a 
spus : „Alături de toți fiii patriei 
noastre, tin să exprim în numele 
colectivului nostru de muncă în
treaga recunoștință secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. omul care cu dăruire de 
neînfrint militează pentru triumful

O.N.U. consacrată dezarmării, pe 
care și-au pus semnătura 18 mili
oane de fii ai acestui pămint.

„Ne mîndrim cu faptul că iniția
tivele și propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se bucură de in
teres și prețuire in lumea întreagă 
— a spus Ștefan Dogaru. muncitor 
la întreprinderea de construcții 
nave și utilaj tehnologic. Semnătu
rile poporului nostru exprimă vo
ința noastră de pace. Prin ele 
cerem participantilor la sesiunea 
specială a O.N.U. să adopte măsuri 
concrete pentru oprirea cursei înar
mărilor. pentru renunțarea la ac
țiunile de forță și de amenințarea 
cu forța, iar încîlcitul nod al con
flictelor internaționale să fie tăiat 
numai cu «spada» tratativelor".

„în numele profesorilor și edu
catorilor tulceni exprim totala ade
ziune la istoricele inițiative de 
pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a spus în cuvîntul său 
profesorul Cezar Calenec. Cind pe
ricolul nuclear amenință viața pla
netei. cind viitorul copiilor pe care 
noi ii educăm. îi pregătim pentru 
viată este in pericol, cerem repre

rășul Tudor Done, prim-secretar al 
comitetului municipal de partid, 
primarul localității, a spus : Toți 
cei prezenți aici, alături de întregul 
popor, ne exprimăm răspicat opțiu
nea pentru pace, pentru excluderea 
forței, a războiului din viata socie
tății. Această opțiune și-a găsit o 
nouă expresie în Apelul adresat 
sesiunii speciale a O.N.U. consa
crată dezarmării, pe care și locuito
rii Sucevei și-au pus cu însuflețire 
semnătura. Să se știe la O.N.U. că 
poporul român este hotărît să 
lupte. împreună cu toate popoarele, 
pentru a face să triumfe rațiunea, 
să se nună capăt înarmărilor, să se 
creeze condiții pentru Ca pe pămint 
să domnească o pace trainică".

în cuvîntul său, Maria Buruiană, 
maistru Ia întreprinderea de trico
taje „Zimbrul", sublinia : „Semnă
turile pe care le-am’ pus pe Apel, 
demonstrațiile și manifestările la 
care am participat, inclusiv acest 
grandios miting, pun în evidentă 
dorința noastră arzătoare ca statele 

rațiunii și responsabilității, pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 
pace. Susținem din adincul con
științei și inimilor noastre inițiati
vele sale pentru înfăptuirea acestor 
nobile țeluri".

La rîndul său, inginerul Gheor- 
ghe Crăciun, de la Institutul de 
cercetări și proiectări tehnologice 
in transporturi, arăta : „Ca oameni 
de știință in domeniul transportu
rilor, activitate ce este menită să 
apropie popoarele, indiferent de 
distanțe, sintem convinși că acum, 
mai mult decit orlcind, avem nevoie 
de pace. Iată de ce, in numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii pe care îi reprezint la a- 
ceastă impresionantă adunare, îmi 
exprim deplina adeziune la ideile 
și propunerile cuprinse In mandatul 
încredințat de Marea Adunare Na
țională delegației țării noastre care 
participă în aceste zile la sesiunea 
specială a O.N.U. și care oglindește 
voința fermă a țării și a poporului 
nostru de a acționa cu toată răs
punderea. alături de celelalte țări 
și popoare ale lumii, pentru așe
zarea temeliilor unui viitor de pace 
întregii planete".

„Noi, tipografii — a relatat 
Ioana Iordănescu, de la întreprin
derea poligrafică „13 Decembrie", 
pronunțîndu-ne cu țoată hotărîrea 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
sintem hotărîți să folosim măies
tria meseriei noastre pentru a rea
liza scopul ei nobil de a apropia 
oamenii, de a-i face să se cunoască, 
să se stimeze, să se respecte, indi

zentanților statelor aflațl la sesiu
nea specială a O.N.U. consacrată 
dezarmării să-și înzecească efor
turile pentru a impune în întreaga 
lume voința de pace și libertate a 
popoarelor. Apelul pentru pace pe 
care ne-am pus și noi semnăturile 
vrem să-și găsească ecou la Orga
nizația Națiunilor Unite, să se tină 
seama de voința1 arzătoare de pace 
a umanității și să se treacă neîn- 
tirziat la oprirea aberantei curse a 
înarmărilor1.

în același spirit au vorbit Seve
rin Iriciuc, maistru la combinatul 
metalurgic. Victor Oană, directorul 
întreprinderii pentru producerea și 
industrializarea legumelor și fruc
telor „Dunărea" din Tulcea, medi
cul loan Ungureanu, comandantul 
de navă Petre Sinescu.

Participanțil la adunarea popu
lară au adoptat textul unei tele
grame adresate TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU și al Unei 
moțiuni adresate sesiunii speciale 
a O.N.U. consacrată dezarmării. 
(Neculai Amihulesei, coresponden
tul „Scinteii").

lumii, prin eforturi unite, să gă
sească cele mai bune mijloace prin 
care să se elimine spectrul unui 
război nuclear nimicitor, din Euro
pa și din întreaga lume".

Pioniera Dumitriu Carmen și-a 
exprimat sentimentele în aceste 
versuri :

„Vrem pace pentru toti copiii 
tării / Vrem pace pentru întreaga 
omenire / Din munții nalti pin-la 
albastrul mării / întindem mină 
plină de iubire !“.

Au mai vorbit maistrul Petru 
Florea, profesoara Rodiea Alexan
dru, doctorița Marina Vlase.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm a fost adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU în care se exprimă 
recunoștință pentru activitatea 
neobosită depusă de secretarul ge
neral al partidului în slujba păcii și 
dezarmării. (Sava Bejinariu, cores
pondentul „Scînteii"). 

ferent pe ce punct al globului s-ar 
afla".

Alți vorbitori, între care Cornel 
Gioană. muncitor la I.R.A, Bucu- 
rești-Grivița, și tehniciană Elena 
Popescu, de la întreprinderea de 
elemente pentru automatizări, evi
dențiind importanța deosebită a 
actualei sesiuni speciale a O.N.U., 
au arătat că poporul nostru cere 
cu fermitate ca ea să adopte mă
suri care să deschidă drum spre 
o lume fără arme și fără războaie.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participants la adunare 
au adoptat textul unei telegrame 
adresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se arată : 
„Susținind din adincul conștiinței 
noastre lupta neobosită pe care o 
desfășurați pentru triumful păcii în 
lume, ne angajăm în fața conduce
rii partidului, a dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, să inves
tim toate eforturile, pasiunea, dă
ruirea. talentul pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce nc revin 
din documentele de partid si de 
stat, din magistrala dumneavoastră 
expunere la Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie a.c„ con
tribuind astfel la ridicarea tării pe 
noi trepte de civilizație și progres, 
la eliminarea primejdiilor unui răz
boi termonuclear nimicitor, la men
ținerea și consolidarea păcii pe 
toate meridianele lumii".

A fost, de asemenea, adoptată o 
moțiune către sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării. (N. Plopeanu, 
B. Radu).

„Milităm hotărît pentru 

o lume a înțelegerii 

și colaborării pașnice"
Peste 25 000 de locuitori ai muni

cipiului Tirgu Jiu, in rindul cărora 
s-au aflat numeroși oameni ai mun
cii de pe platforma industrială de 
nord, de la Combinatul de prelu
crare a lemnului, Combinatul de 
lianți și azbociment, întreprinderea 
de mașini și unelte, au luat parte 
la un Însuflețit marș al păcii. Scan- 
dind cu putere „Ceaușescu — Pace", 
„Dezarmare — Pace", „Ceaușescu 
— România, pacea și prietenia", 
purtind portretele secretarului ge
neral al partidului, coloanele de
monstranților s-au îndreptat spre 
Piața Victoriei, unde a avut loc un 
impunător miting.

în cuvintul de deschidere, tova
rășul Constantin Dobromir, pre
ședintele Consiliului municipal al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a spus : „Prin claritatea 
gîndirii și vigoarea acțiunii sale re
voluționare, conducătorul înțelept 
al partidului și statului nostru pune 
incâ o dată in lumină responsabi
litatea ce revine forțelor progre
siste de pretutindeni, opiniei pu
blice mondiale, nouă, tuturor, pen
tru a stopa cursa înarmărilor, pen
tru crearea unei lumi a prieteniei, 
colaborării pașnice și rodnice intre 
toate națiuniie".

Au luat apoi cuvîntul Vasîle Dru- 
men, muncitor la C.P.L. Tîrgu Jiu, 
Petre Dumitrașcu, pensionar, 
Gheorghe Cotea, muncitor la I.T.A. 
Tîrgu Jiu, Vasile Gogonea, profe
sor, Eftimie Popescu, muncitor la
I.J.C.M.  Gorj, Dorica Cioromela, 
medic, Maria Trincă, pionieră, și al
ții, care au susținut cu căldură A- 
pelul poporului român adresat se
siunii speciale a O.N.U.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire a fost adoptat textul tele
gramei adresate C.C, AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, exprimind adeziunea 
fermă la politica de pace și cola
borare internațională a partidului 
și statului. (Dumitru Prună, cores
pondentul „Scinteii").



SClNTEIA — miercuri 23 iunie 1982 PAGINA 5

LA AMBASADA R.P.D. COREENE

Gală de filme consacrată vizitei oficiale de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună 

cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.P.D. Coreeană
Ambasadorul R.P.D. Coreene la 

București. Sin In Ha. a organizat, 
marți Seara, la sediul ambasadei. O 
gală de filme documentare consacra
tă vizitei oficiale de prietenie între
prinse in această țară de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Au participat Ion Dincă. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim vlceprfm-minia- 
tru al guvernului, Ioan Urau, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
viceproședinte al Consiliului Națio

Sosirea in Capitală a unei delegații 
a Seimului R. P. Polone

La invitația Marii Adunări Națio
nale, marți, la amiază, a sosit In Ca
pitală delegația Seimului Republicii 
Populare Polone, condusă de Stanis
law GUcwa, mareșalul (președintele) 
Seimului.

Din delegația fac parte ZdziSlâW 
Czeszejko-Sochacki, președintele Co
misiei de răspundere constituțională, 
vicepreședintele Comisiei pentru lu
crări legislativă, Boguslav Drozdz, 
vioepreședinte al Comisiei Seimului 
pentru problemele de comerț exte
rior, Jerzy JoZWiâk, membru al Co
misiei pentru probleme de comerț 
interior, mica producție și servicii, 
Aleksander Gertz, membru al Comi
siei pentru problemele industriei 
miniera, energetice și chimice, mem
bru al Comisiei de mandate si re
gulamente, Tadeusz Koszarowski, 
membru al Comisiei psntru știința și 
progres tehnic, membru al Comisiei 
pentru problemele sănătății șl cultu
rii fizice, Edward Dziegiel, membru 
al Comisiei pentru probleme interne 
și justiție, membru al Comisiei pen
tru problemele autonomiei muncii, 
și Kazimierz Switala, șeful Cancela
riei Seimului,

La sosire, pa aeroportul Otopeni, 
oaspeții polonezi au fost intimpinați 
de tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
M.A.N., Ion Alexandru Oproiu, se
cretar al Comisiei pentru sănătate, 
muncă, asigurări sociale și protecția 
mediului, Gheorghe Roșu și Carol 
Dina, deiputati. de alta persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Jeretni Czulinskl, 
însărcinat cu afaceri a.l. al Poloniei 
la București, membri ai ambasadei.

Festivitatea atribuirii numelui „losip Broz Tito" 
unui bulevard din Capitală

Prin Decret prezidențial, semnat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a fost atribuit numele „Ioslp 
Broz Tito“ bulevardului Ion Șulea, 
din municipiul' București, sectorul 3, 
pe porțiunea dintre sos. Mlhat Bra- 
vu si bd. Leonti n Sălăjan. Simbol al 
prețuirii proieminentei personalități 
a marelui conducător al popoarelor 
iugoslave, acțiunea se înscrie În ca
drul manifestărilor prin care po
porul nostru cinstește memoria prie
tenului apropiat al României socia
liste. care a adus o contribuție deo
sebit de importantă la dezvoltarea 
relațiilor romftno-iugoslave, de ia 
a cărui Maștere S-aU Împlinit de cu- 
rlnd 90 de ani. în mod semnifica
tiv. această manifestare are loc în 
ajunul deschiderii Congresului al 
XII-lea al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Marți după-amiază a avut loc fes
tivitatea dezvelirii plăcii care con
sacră denumirea Bulevardului ..Ioslp 
Broz Tlto“ acestei mari si moderne 
artere bucureștene.

Au participat tovarășul Gheorghe 
Pană, președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular muni
cipal, primarul general al Capitalei, 
Gheorghe Dolgu. adjunct al minis
trului afacerilor externe, Florian Io- 
nescu, președintele Consiliului popu
lar al sectorului 3. alte persoane 
oficiale, precum și numeroși cetă
țeni.

Au fost de față Milos Melovski, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, șl membri al ambasadei.

în alocuțiunile rostite de tovarășul 
Gheorghe Pană șl de ambasadorul 
Milos Melovski au fost evocate viața 
și opera Istorică a eminentului con

Vizita delegației Partidului Unit 
al Independenței Naționale 

din Zambia (U.N.I.P.)
La 22 iunie 1982, la sediul C.C. al 

P.C.R. a avut loc semnarea Protoco
lului de colaborare pe anii 1982—1983 
dintre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Unit al Independenței Na
ționale din Zambia.

Documentul, care definește princi
piile și cadrul colaborării dintre cele 
două partide pe baza convorbirilor 
și Înțelegerilor convenite intre tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, si dr. Kenneth David 
Kaunda, președintele Partidului Unit 
al Independenței Naționale din Zam
bia, președintele Republicii Zam
bia, a fost semnat din partea română 
de tovarășul Vlrgil Cazacu. membru 
al Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., iar din partea 
zamblană de tovarășul Humphrey 
Mulemba, secretar general al U.N.I.P.

★
Tovarășul Nicolae Constantin, mi

nistrul comerțului exterior și coope
rării economice Internationale, a pri
mit, marți dimineața, pe Remmy 
Chlsupa. ministrul comerțului șl in
dustriei al Republicii Zambia, aflat 
în țara noastră cu ocazia vizitei de
legației Partidului Unit al In
dependenței Naționale din Zambia 
(U.N.I.P.).

în timpul convorbirilor au fost 
examinate posibilitățile de dezvol
tare și diversificare a schimburilor 

nal pentru Știință și Tehnologie, 
Constantin Mitea și Mihail Ionel 
Cetfițeanu, consilieri al secretarului 
general al partidului și președintelui 
Republicii Socialiste România, Eugen 
Florescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Gheorghe DolgU, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, general-colonel Marin Nico- 
lesCU. adjunct al ministrului apărării 
naționale, alți reprezentanți ai con
ducerii unor ministore și instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, activiști de partid și de 
stat, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

(Agerpres)

In cursul după-amlezii, președin
tele Marii Adunări Naționale, tova
rășul Nicolae Giosan, s-a Intîlnlt CU 
membrii delegației Seimului Repu
blicii Populare Polone. Cu acest pri
lej, au fost relevate, de ambele părți, 
bunele raporturi stabilite între 
România și Polonia, subllnllndu-se, 
în acest context, importanța deose
bită a întilnirilor la nivel înalt pen
tru permanenta diversificare șl am
plificare a relațiilor dintre cele* două 
țări prietene. Totodată, a avut Ioc 
un schimb larg de vederi cu privire 
la activitatea șl preocupările celor 
două foruri legislative, evidențiin- 
du-sa contribuția acestora la dezvol
tarea conlucrării multilaterale ro- 
măno-poloneze.

în timpul convorbirilor a fost a- 
preciată importanța crescîndă a par
lamentelor și parlamentarilor, in 
condițiile complexei situații interna
ționale, pentru soluționarea gravelor 
probleme cu care se confruntă lumea 
contemporană, in primul rind pen
tru instaurarea unui climat de des
tindere ți colaborare In Europa șl in 
întreaga lume.

★
Conducătorul Seimului Republicii 

Populare Polone a depus, in cursul 
după-amiezii, o coroană de flori 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

★
în aceeași zi. Biroul Marii Adunări 

Naționale a oferit. In onoarea oaspe
ților polonezi, un dineu.

(Agerpres)

ducător al Iugoslaviei, personalitate 
prestigioasă a lumii contemporane, 
s-au evidențiat bunele raporturi ro~ 
mâno-iugosiave statornicite de-a lun
gul secolelor in lupta comună pentru 
apărarea ființei naționale, pentru in
dependență. progres șl o viață mai 
bună, pentru pace pe Întreaga plane
tă.

O strălucită și hotăritoare contribu
ție la evoluția fructuoasă a relațiilor 
bilaterale, pe multiple planuri, a re
lațiilor economice, politice, științifice 
și culturale — au relevat vorbitorii 
— o constituie marea operă istorică 
comună a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui losip 
Broz Tito, ale căror strinse relații de 
prietenie, numeroase intîlnlri, con
tacte șl convorbiri au reprezentat un 
factor de seamă al apropierii șl con
lucrării tot mal largi dintre țările șl 
popoarele noastre.

S-a subliniat deosebita satisfacție 
pentru faptul că relațiile de bună ve
cinătate, prietenie și colaborare în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia. între Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia cunosc o tot mai largă 
dezvoltare, confirmind cu pregnantă 
trăinicia colaborării bilaterale- dintre 
partidele, statele și popoarele noas
tre, atit. pe plan intern, cit și pe plan 
international, in lupta pentru salv
gardarea păcii, pentru dezarmare și 
promovarea destinderii, pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
bunei vecinătăți, Înfăptuirea secu
rității in Europa, pentru victoria cau
zei generale a socialismului, indepen
dentei popoarelor, progresului ome
nirii.

(Agerpres)

comerciale româno-zambiene și a-a 
analizat stadiul realizării obiectivelor 
și acțiunilor dc cooperare economică 
șl tehnică, stabilite Intre cele două 
țări, in domenii de larg interes re
ciproc.

La întrevedere au participat Ni
colae Murgu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior $1 cooperării eco
nomice internaționale, specialiști.

Au fost de față membri ai delega
ției zambiene de partid și reprezen
tanți ai Ambasadei Republicii Zam
bia la București.

★
Marți du,pă-amlază a părăsit Ca

pitala delegația Partidului Unit al 
Independenței Naționale din Zambia, 
condusă de Hunphrey Mulemba. se
cretar general al partidului, care, la 
Invitația C.C. al P.C.R.. a făcut o 
vizită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. De asemenea, au fost pre
zenți Nicolae Mihalache șl Stan 
Soare, adjuncțl de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Ștefan Croitoru. vi
cepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice șl Sociale.

A fost de față Josef Simon, am
basadorul Cehoslovaciei la Bucu
rești.

(Agerpres)

Cronica zilei
în organizarea Academiei de ști

ințe sociale și politice. Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" și revistei „Era 
socialistă", marți a avut loc dezbate
rea intefdisciplinară cu tema „De
mocrația și responsabilitatea uma
nă ; drepturile omului in societatea 
noastră socialistă".

In lumina indicațiilor cuprinse in 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, la Plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 
au fost analizate aspecte ale perfec
ționării principiilor de organizare 
socială, ale noului mecanism econo
mic, aUtoconduceril și autogeetiuhli 
muncitorești, dezvoltării democrației 
noastre muncitorești-socialiste.

Dezbaterea a pus in evidență con
dițiile deosebit de favorabile pentru 
asigurarea reală a înfăptuirii dreptu
rilor șl Libertăților fundamentale 
pentru toți cetățenii, fără nici o de
osebire, create de democrația noas- 
trâ muncltorească-socialistă, neo
bosita activitate desfășurată pe plan 
internațional de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, pentru apărarea 
dreptului la pace, la viață, la dez
voltare politică, economică, socială 
și culturală de sine stătătoare al 
popoarelor din Întreaga lume.

(Agerpres)

Sesiune 
de comunicări 

științifice
în zilele de 21—22 iunie s-a des

fășurat sesiunea anuală de comuni
cări științifice a Institutului de isto
rie „Nicolae Iorga" din Capitală.

în lumina sarcinilor și direcțiilor 
de dezvoltare a Istoriografiei româ
nești stabilite In Expunerea prezen
tată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al partidului, la Ple
nara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 
Iunie a.c., au fost dezbătute aspecte 
fundamentale ale Istoriei poporului 
român, ale luptei sale pentru inde
pendență și unitate națională. Au 
fost subliniate obiectivele prioritare 
ale cercetării istorice, relevindu-se 
funcția social-politlcă a studiilor 
consacrate trecutului poporului nos
tru in spiritul tradițiilor istoriografi
ei românești de a se fi aflat Întot
deauna in slujba marilor interese 
naționale. Valoriflcînd surse docu
mentar# inedite șl tehnici moderne 
de investigație. comunicările prezen
tate au adus contribuții importante 
la reconstituirea șl Interpretarea 
unor probleme de bază ale evoluției 
multiseculare ă societății românești.

în încheierea lucrărilor, partlci- 
panțll au adoptat textul unei tele
grame adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, in care se spune. Intre altele : 
„Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că la temelia cer
cetărilor noastre așezăm Indicația 
dumneavoastră de a studia șl inter
preta trecutul poporului român ca 
o istorie unică, in cuprinsul căreia 
fenomenele Istorice de ordin eco
nomic. social, politic și cultural. Is
toria patriei si a partidului se aso
ciază intr-un ansamblu unitar. An
gajați plenar șt ferm in lupta între
gului nostru popor pentru socialism 
și pace, cercetătorii Institutului de 
istorie „Nicolae Iorga" vă asigură că 
nu vor precupeți nici un efort pen
tru a fndeplin.1 exemplar sarcinile 
ce le-ați trasat, pentru a fi la înălți
mea grandioasei pagini de Istorie pe 
care dumneavoastră o scrieți cu În
țelepciune șl eroism In marea carte 
a neamului".

(Agerpres)

Știri sportive
Campionatul mondial 

de fotbal
Agenția France Presse ! „Cu 5 

jucători noi și cu Platni conducător 
de joc, fără sarcini ofensive speciale, 
echipa Franței a demonstrau în fața 
Kuweitului, mai multă vigoare. în- 
vingind clar meritoria formație din 
Golf. Partida Franța — Cehoslovacia, 
de joi, va fi decisivă, reprezentanții 
„cocoșului galic" avind și șansa me
ciului egal". A.F.P. notează, in con
tinuare ; „Echipe Algeriei a fost de 
nerecunoscut în compania Austriei. 
După o primă repriză echilibrată, 
„ll“-le .austriac s-a impus, datorită 
forței sale superioare șl realismului 
atacanților Walter Schachner și 
Hans Krankl".

In legătură cu meciul Irlanda de 
Nord — Honduras, corespondenții a- 
gențlilor internaționale de presă re
marcă evoluția remarcabilă a repre
zentativei Amerlcii Centrale. „După 
un debut furtunos al not-d-irlandezi- 
lor, care au deschis scorul in minutul 
9, prin Armstrong, acești necunoscuți 
ai fotbalului care slnt jucători din 
Honduras au trecut cu succes la 
ofensivă, intr-un meci foarte fru
mos, cgalind printr-un gol superb al 
lut Laling. Hondurasul are acum un 
dificil meci cu Iugoslavia, in care o 
victorie i-ar face principalii perfor
meri ai acestei „Cupe Mondiale".

Ieri, în grupa I, Polonia — Peru 
5—1 (1—0).

La Închiderea acestei ediții, me
ciurile Belgia — Ungaria (III) și 
U.R.S.S. — Scoția (VI) erau in curs 
de desfășurare.

Azi. se vor disputa următoarele 
trei partide : Italia — Camerun (I). 
Argentina — El Salvador (III) și 
Brazilia — Noua Zeeland# (V).

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 23 

Iunie, ora 21 — 28 iunie, ora 21. In țară: 
Vreme tn general caldă, îndeosebi tn 
sudul țării. Cerul va fl schimbător. Vor 
cftdea ploi locale care vor avea și ca
racter de averse, Însoțite de descărcări 
electrice in jumătatea de nord a țării. 
In celelalte zone averse și descărcări 
Izolate. Vint slab ptnft la moderat, cu 
unele intensificări la munte. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 10 
și 20 de grade, Izolat mal cobortte tn 
depresiunile din estul Transilvaniei, 
cele maxime intre 22 și 33 de grade. 
Izolat, grindină. In București : Vreme 
caldă. Cer variabil, favorabil ploii sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice, vînt slab pini la moderat, 
predominînd din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 11 șl li grade, cele maxime între 
28 și 81 de grade. (Ileana Mihăllă, mete
orolog de serviciu).

Convorbiri româno-siriene
DAMASC 22 (Agerpres). — In 

continuarea vizitei pe care o între
prinde in Siria cu prilejul schimbu
lui de .mesaje de prietenie între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Hafez Al-Assad, 
secretarul general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene, tovarășul Vasile 
Pungan. ministru secretar de stat La 
președinția Republicii, consilier al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, a avut întilniri cu Abdel 
Kader Kaddoura, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri pentru pro
bleme economice. $i Mahmoud Kad- 
dour, ministrul industriei. S-a proce

In legătură cu reglementarea 
disputei anglo-argentiniene

BUENOS AIRES 22 (Agerpres). — 
încetarea totală a ostilităților va fi 
atinsă numai în momentul in care 
Marea Britani# va accepta sâ lase 
fără efect blocada navală șl aeriană 
și sancțiunile economice împotriva 
Argentinei șl clnd iși Va retrage 
forțele militare de ocupație din 
Insulele Malvlne (Falkland), flota 
navală de operațiuni șl submarinele 
nucleare pe care le-a desfășurat in 
apele din regiune — se arată in 
nota misiunii permanente a Argenti
nei pe lingă O.N.U., inminată pre
ședintelui Consiliului de Securitate. 
Argentina semnalează Încă o dată că 
numai o negociere dusă pină la Ca
păt In cadrul O.N.U. și in confor
mitate cu rezoluțiile pertinente, lu
cru pentru care a fost dispusă tot
deauna, poate duce la o rezolvare 
definitivă a disputai, eliminii^d o 
situație de dominație colonială ile
gitimă, menținută prin forță, șl care 
constituie, prin ea Însăși, o perma
nentă amenințare a păcii — se ara
tă în document.

După hotărîrea de amînare a negocierilor 
hlspano-britanlce cu privire la viitorul Gibraltarului

MADRID 22 (Agerpres). Hotă- 
rirea de aminare a negocierilor bila
terale hlspano-britanlce cu privire la 
viitorul Gibraltarului, care urmau să 
aibă loc în Zilele de 25 șl 26 Iunie, a 
fost considerată, în cercurile politice 
spaniole, ca o dovadă a lipsei de vo
ință politică a Guvernului Marii Bri
tanii.

Astfel, Javier RtlpOrez, purtător de 
cuvint al partidului da guvernămint 
— Uniunea Centrului Democratic — 
a declarat : „Guvernul britanic nu 
este In prezent în măsură să înceapă 
negocieri, Iar guvernul spaniol nu 
poate și nici nu trebuie să se pre
teze la o operație de cosmetică me
nită să priveze de orice sens pro
cesul negocierilor".

Situație critică în domeniul alimentației mondiale
• 1 din 11 locuitori ai planetei este amenințat de foamete
• Apel al secretarului general al O.N.U. pentru sporirea

ajutorului destinat țărilor sărace
ACAPULCO 22 (A- 

gerpres). — Situația 
alimentară mondială 
este in pragul cel mai 
critic de la marea cri
ză a cerealelor, care a 
marcat începutul ani
lor ’70 — se arată In 
mesajul secretarului 
general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, 
prezentată in fata par- 
ticipanților la cea de-a 
Vlll-a sesiune a Con
siliului Mondial al A-

limentației, care si-a 
deschis luni lucrările 
la Acapulco.

După cum relevă a- 
gențla Reuter, docu
mentul menționează cd 
viitorul este sumbru 
în Africa, unde, potri
vit estimărilor specia
liștilor, media de ali
mente pe locuitor este 
cu 15 la sută mai mică 
decit in urmă cu un 
deceniu. In țările să

La bordul complexului orbital „Saliut-7" - Soiuz T-5"

Pregătiri in vederea primirii
MOSCOVA 22 (Agerpres). — Marți 

a fost a 41-a zi a zborului orbital al 
cosmonauților sovietici Anatoli Be- 
rezovoi și Valentin Lebedev, rela
tează agenția T.A.S.S. Echipajul 
complexului orbital „Saliut-7" — 
„Soiuz T-5" încheie acum pregătirile 
in vederea primirii echipajului so- 
vieto-francez. După ce au terminat 
de pus la punct aparatele, marți cos-

s.u.a. Crearea unui înalt comandament militar 
pentru spațiul cosmic

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Statele Unite au anuntat crearea 
unui înalt comandament militar 
pentru spațiul cosmic, care îsi va 
avea sediul la Colorado Springs 
(Statul Colorado) — informează a- 
gențiile France Presse și Reuter.

In acest scop, generalul Lew 
Allen, șeful statului major al arma
tei aerului, a ordonat o reorganizare 
a diferitelor servicii militare care se 
ocupă de problemele spațiale, un 
nou centru de tehnologie militară 
spațială urmînd a fi creat, la începu
tul anului viitor, la baza Kirtland
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CONGRESUL UNIUNII ASOCIAȚIILOR DE COMBATANȚI DIN RĂZ
BOIUL DE ELIBERARE NAȚIONALĂ, și-o desfășurat lucrările la Belgrad. 
Au participat 237 delegați, reprezentînd peste 1 milion de membri ai 
acestei’ organizații, precum șl delegații din partea unor organizații de 
veterani de război din alte țări ale lumii, printre care și România. Con
siliul federal al uniunii a ales în prima sa ședință, în funcția de pre
ședinte pe Vladimir Șchekici.

O PLENARA A P.C. DIN DANE
MARCA, in cadrul căreia au fost 
examinate politica internă șl exter
nă a țării, a avut loc la Copenhaga. 
In cadrul dezbaterilor pe teme ex
terne, participanții s-au pronunțat 
împotriva cursei înarmărilor, pentru 
adoptarea unor măsuri practice de 
dezarmare, pentru crearea unei 

dat La o analiză a îndeplinirii sarci
nilor reieșite din programul de dez
voltare a schimburilor comerciale și 
cooperării economice româno-siriene 
convenit cu ocazia vizitei la nivel 
înalt care a avut loc la Damasc in 
luna mai.

S-au stabilit, de comun acord, mă
suri pentru impulsionarea de către 
ambele părți a realizării celor conve
nite de către președinții Nicolae 
Ceaușescu si Hafez Al-Assad. pre
cum și pentru concretizarea acțiuni
lor în vederea trecerii la construirea 
prin cooperare de noi obiective eco
nomice.

A participat Grigore Comartin, am
basadorul țării noastre la Damasc.

Un nou contingent de prizonieri 
argentinieni, 2 100 oameni, a sosit la 
bordul vasului britanic Norland in 
portul argentinian Madryn. venind 
din Malvlne, s-a anunțat la Buenos 
Aires. Sîmbăta trecută, In același 
port sosise primul contingent de 
prizonieri argentinieni — 4 172 oa
meni.

LIMA — Ministrul de externe al 
Ferului, Javier Arias Stella, s-a pro
nunțat pentru revizuirea sistemului 
tnteramerlcan In lumina evenimen
telor din Insulele Malvlne. Intr-o 
declarație făcută presei din Lima, 
șeful diplomației peruane a spus că 
sistemul lnteramerican este confrun
tat cu grave probleme in ceea ce 
privește eficacitatea sa In chestiunile 
care afectează țările membre ale Or
ganizației Statelor Americane. El a 
propus guvernelor din statele mem
bre să facă o analiză detailată a con
flictului anglo-argentinlan, care să 
constituie apoi obiectul unei reuniuni 
la nivelul miniștrilor do externe.

La rîndul său, vicepreședintele 
partidului Alianța Populară, Guiller
mo Kirpatrick, a spus că „conflictul 
Malvinelor a pus in lumină adevă
rata concepție a Marii Britanii in le
gătură cu decolonizarea ; Spania nu 
poate — in ceea ce o privește — să 
renunțe la drepturile sale asupra 
acestui teritoriu" — a afirmat Kirpa
trick.

Reprezentantul Partidului Socia
list Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.), 
Manuel Marin, a declarat că guver
nul spaniol ar trebui să stabilească 
o altă ordine de prioritate in materie 
de probleme externe,: „el ar trebui 
să înghețe problema N.A.T.O., în lo
cul celei a Gibraltarului".

race, diferența dintre 
producția de alimente 
și consum se adînceș- 
te, oficialitățile apre
ciind că unul din 11 
locuitori ai planetei 
este amenințat de foa
mete. tn context, se
cretarul general al 
O.N.U. a lansat un 
apel țărilor bogate ca 
acestea să-și sporească 
asistența alimentară 
destinată țărilor să
race.

echipajului sovieto-francez
monauții au început pregătirea locu
rilor de muncă pentru activitatea 
comună.

Miercuri, echipajul iși va consacra 
ziua explorării bunei funcționări a 
aparatului cardiovascular in condiții 
de efort. Cei doi cosmonauți se simt 
bine, iar zborul complexului se des
fășoară normal.

(Statul New Mexico). în subondinea 
acestuia se vor afla trei laboratoare 
specializate în cercetări militare în 
spațiul cosmic.

Prin intrarea în exploatare a na
vetei spațiale, vom desfășura o acti
vitate sporită în spațiul cosmic, a 
precizat generalul Ailen.

Agenția France Presse menționea
ză că naveta „Columbia", care, așa 
cum s-a anuntat. va efectua, lnce- 
pind de la 27 iunie cel de-al patru
lea și ultimul zbor experimental, va 
transporta pentru prima dată mate
rial militar secret.

zone denuclearizate In nordul Eu
ropei, pentru oprirea amplasării de 
noi rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune in Europa.

FESTIVITATE. La San Marino a 
avut loc, in prezența căpitanilor re
genți, a membrilor guvernului, fes
tivitatea dezvelirii statuii executate

ZIUA NAȚIONALĂ A LUXEMBURGULUI

Alteței Sale JEAN
Mare duce al Luxemburgului 

LUXEMBURG

Cu prilejul Zilei naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului, am deo
sebita plăcere să vă adresez sincere felicitări, precum și cele mai bune urări 
de fericire personală, de prpgres și prosperitate poporului luxemburghez.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele

Republicii Socialiste România

Astăzi. Marele Ducat 
șl Luxemburgului săr
bătorește Ziua sa na
țională. Situat în po
dișul Ardenilor. între 
Franța, R.F. Germania 
Si Belgia, Luxembur
gul (suprafață 2 586 
kmp ; populație peste 
360 000 locuitori) era 
cunoscut in trecut nu
mai pentru renumitele 
sale podgorii. După 
conferința internațio
nală de la Londra, din 
mal 1867. cind a fost 
oroclamat „stat veșnic 
neutru", Luxemburgul 
a început sâ se facă 
cunoscut în lume prin 
industria siderurgică, 
pe Care și-a Creat-O 
treptat, gratie resurse
lor de materii prime, 
și în care este anga
jată peste 40 la sută 
din întreaga forță de 
muncă a țării. In pre
zent se produc circa 
18 tone oțel pe locui
tor, coeficientul cel 
mai ridicat din lumu. 
De asemenea, «-au dez
voltat. in special in 
ultimul timp, indus

triile chimică, con
structoare de ma
șini etc.

In mod traditional, 
amplificarea legături
lor comerciale, extin
derea relațiilor econo
mice cu alte state re
prezintă una din pre
ocupările de căpetenie 
alo poporului luxem
burghez, paralel Cu 
preocuparea privind 
înnoirea și diversifica
rea structurilor indus
triale.

Intre România și 
Luxemburg s-au stabi
lit șl se dezvoltă rela
ții de prietenie șl co
laborare, însăși viața 
demonstrînd. încă o 
dată, că deosebirile de 
orinduire socială sau 
apartenența la grupuri 
de state diferite nu 
pot constitui obstacole 
in calea unor legături 
bune, atunci cind e- 
xistă voința politică 
necesară. Iubitoare de 
liniște și Însuflețite de 
vocația muncii con
structive. popoarele

Congresul Frontului Patriei din R. P. Bulgaria
SOFIA 22 (Agerpres). — La Sofia 

au continuat marți lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al Frontului 
Patriei din R.P. Bulgaria.

în numele Consiliului Național al 
Frontului Democrației șl Unității So
cialiste din Republica Socialistă 
România, participant!! au fost sa
lutat! de Mihai Burcă, vicepreședin
te al Consiliului National al F.D.U.S..

ORIENTUL MIJLOCIU
• Continuă bombardamentele lsraeliene asupra Beirutului
• Întruniri ale Comitetului de salvare națională din Liban

• O declarație a președintelui O.E.P., Yasser Araiat
BEIRUT 22 (Agerpres). — In Li

ban, situația a devenit din ce in ce 
mai critică. In cursul ultimelor 24 de 
ore, In sectorul de vest al Beirutului, 
numeroase cartiere au fost bombar
date, practic fără încetare, de forțele 
invadatoare israeliene, pînă in zorii 
zilei de marți — relatează agenția 
France Presse.

Sub acoperirea unor intense tiruri 
de artilerie și de rachete, Împotriva 
forțelor comune palestiniano-progre- 
siste libaneze au fost lansate unități 
blindate israellene amplasate în zona 
de munte la est de Beirut. Ele au 
încercat, marți dimineață, să Înain
teze In direcția localităților Mdeirej, 
Hammana, Bhamdoun și Aley — 
transmite agenția palestiniană de 
presă W.A.F.A, — dar s-au lovit de 
rezistenta dîrză a forțelor comune 
palestinlano-progreslste libaneze și a 
Forței Arabe de Descurajare (F.A.D.).

Lupte puternice au fost semnalate 
la intrarea In satele Bhamdoun și 
Mansourteh. la sud de șoseaua inter
națională Beirut — Damasc, ca și pe 
axa Bkhoushtai — Aley, din aceeași 
regiune — adaugă W.A.F.A. Potrivit 
agenției palestiniene, ofensiva israe- 
liană de marți urmărește să taie în 
mat multe puncte șoseaua interna
țională Beirut — Damasc, care tra
versează Munții Libanului.

Postul de radio oficial libanez a 
anunțat că avioane lsraeliene au 
bombardat pozițiile F.A.D. amplasate 
în regiunea de munte situată la est 
de Beirut — relatează agenția France 
Presse. Aceste bombardamente au 
vizat in principal axa Hammana — 
Mteln.

în urma bombardamentelor violen
te efectuate, fără întrerupere, de 
forțele lsraeliene invadatoare, lnce- 
pînd de duminică în regiunea capi
talei Libanului 38 de persoane au fost 
ucise, iar alte 82 au fost rănite, 
relevă agenția Associated Press. 
Bombardamentele au fost concentra
te asupra a zece zone diferite din 
regiunea Beirut.

Comitetul de salvare națională din 
Liban, organism recent creat în 
urma invaziei israeliene, s-a întrunit 
de două ori marți, sub președinția 
șefului statului, Elias Sarkis, pentru 
a examina rezultatele contactelor pe 
care le-a întreprins cu reprezentan
ții Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. La sfirșitul celei de-a 
doua reuniuni — menționează agen
ția France Presse — trimisului spe
cial al S.U.A. în Orientul Mijlociu, 
Philip Habib, i-a fost expusă poziția 
comună a Comitetului de salvare 
națională.

Primul ministru libanez, Shaflc 
AI-Wazzan, a declarat după reuniu
ne, potrivit agenției France Presse, 
că această poziție comună a,r putea 
deschide calea spre o soluție în criza 
libaneză.

de sculptorul român Marcel Gugu- 
ianti șl dedicată Libertății șl inde
pendentei Republicii San Marino, 
Cu același prilej a fost deschisă o 
expoziție de sculptură a artistului 
român.

RESTABILtREA SUVERANITĂ
ȚII sale asupra Insulei Diego Gar
da, din Oceanul Indian, va fi ce
rută de guvernul insulei — a de
clarat noul prim-ministru al insu
lei, Anneerood Jugnauth. „Nu ac
ceptăm baze militare In Insula Die
go Garda. Vrem ca Oceanul In
dian să fie o zonă a păcii" — a 
subliniat Jugnauth.

CANDIDATURA. Primul minis
tru al Indiei, Indira Gandhi, l-a 
propus ieri pe Zail Singh, ministrul 
de interne, drept candidat al parti
dului Congresul Național In
dian — I, aflat la conducere. în ale
gerile prezidențiale de la 12 iulie — 
informează agenția Reuter.

NEGOCIERI. La Geneva a avut 
loc, marți, o ședință plenară a dele

român și luxembur
ghez sînt animate de 
năzuința de a-și aduce 
contribuția la trans
formarea Europei în- 
tr-un continent al pă
cii. Înțelegerii și coope
rării fructuoase. Cea 
mai elocventa expresie 
a sentimentelor priete
nești pe care și le 
nutresc reciproc cele 
două popoare, a dorin
ței comune de a dez
volta legăturile pe mul
tiple planuri dintre ele 
slnt intllnlrlle de la 
București și Luxem
burg dintre președin
tele Nicolao Ceaușescu 
și Marele Duce Jean al 
Luxemburgului. Con
vorbirile la nivel 
Înalt româno-luxem- 
burgheze au deschis 
noi și ample perspec
tive conlucrării dintre 
cele două țări Si po
poare, in interesul re
ciproc. al cauzei păcii, 
destinderii, securității 
și Înțelegerii pe con
tinentul european și 
în lume.

conducătorul delegației F.D.U.S., 
care a urat succes deplin lucrărilor 
congresului și a adresat un mesaj 
de prietenie șl solidaritate.

Tovarășul Todor Jivkov, Secretar 
general al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia. a primit, tn aceeași zi. pe șefii 
delegațiilor străine participante la 
Congresul Frontului Patriei din 
R.P.S., cu care s-a întreținut cordial.

BEIRUT —. Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, a declarat, într-un interviu acor
dat rețelelor de televiziune „ABC“ 
șl „Visnews", citat de agenția pales
tiniană de știri W.A.F.A., că. in 
urma agresiunii israeliene In Liban, 
30 000 de libanezi șl palestinieni au 
fost uciși sau răniți. 14 tabere pales
tiniene au fost distruse, iar Beirutul, 
alte trei orașe și 35 de sate au avut 
de suferit mari daune.

Președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P, a menționat că forțele is
raeliene agresoare au instituit, cu 
două divizii terestre și toate forțele 
aeriene și navale, o blocadă asupra 
Beirutului. „Noi sîntem aici și vom 
continua să fim aici și vom apăra 
acest oraș" —- a spus Yasser Arafat.

TEL AVIV — într-o corespondentă 
intitulată „Palestinienii păstrează o 
Încredere absolută in Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei", tri
misul special al agenției France 
Presse în Israel, Serge Manucci. 
scrie, între altele : „Controlul asupra 
sudului Libanului si amenințarea ar
matei israeliene asupra Beirutului nu 
au știrbit încrederea absolută in 
O.E.P. a majorității palestinienilor 
din Cisiordania ocupată ; el consideră 
în continuare O.E.P., condusă de 
Yasser Arafat, drept singurul lor 
reprezentant.

La Ramallah, Nablus sau Hebron, 
municipalitățile palestiniene slnt op
timiste. Speranța lor este împărtășită 
de studenții de la Universitatea Bir 
Zeit. de lingă Ramallah. Palestinienii 
au dovedit că știu să lupte bine, de
clară un membru al consiliului stu
denților. Ei nu au fost decit 20 000 
împotriva a 150 000 de israelieni, 
fără tancuri, fără avioane si au în
cetinit considerabil înaintarea agre
sorilor. Apoi au inceput operațiuni 
de gherilă în spatele liniilor israe
liene.

Palestinienii din Cisiordania au 
declarat, de pe altă parte, că nu 
cred in bilanțurile anunțate de pur
tătorii de cuvint militari Israelieni, 
citați de presă.

MOSCOVA — Continuindu-și exce
sele în Liban, armata israeliană a 
bombardat, in dimineața zilei de 21 
iunie, zonele de vest ale Beirutului, 
inclusiv o zonă situată în apropierea 
imediată a Ambasadei sovietice — 
transmite agenția T.A.S.S. Ca urmare 
a căderii unor obuze pe teritoriul 
ambasadei, acesteia i-au fost provo
cate pagube materiale. Agenția 
T.A.S.S. subliniază că răspunderea 
pentru astfel de acțiuni criminale 
Întreprinse de trupele israeliene, 
care au invadat teritoriul Libanului, 
revine in Întregime guvernului Israe
lului, care Încalcă normele dreptului 
international.

gațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la ne
gocierile privind limitarea arma
mentelor nucleare in Europa — rela
tează agenția T.A.S.S.

UN CUTREMUR DE PAMÎNT, 
avind o intensitate de gradul 6,1 pe 
scara Richter, s-a produs marți in 
zona sud-vestică a Greciei — a 
anunțat Institutul de geodinamică al 
observatorului din Atena. Epicentrul 
seismului a fost localizat la 290 ki
lometri sud-vest de capitală, in 
Marea Ionică. Nu au fost anunțate 
victime omenești sau pagube ma
teriale.

ACCIDENT DE AVIAȚIE. în 
cursul accidentului avionului de tip 
„Boeing 707“ aparținînd companiei 
„Air India", care a avut loc marți, 
la Bombay, 17 persoane și-au pier
dut viața și alte 12 au fost rănite. 
Potrivit primelor informații comu
nicate de un purtător de cuvint al 
companiei, aparatul, care asigura 
legătura Singapore—Bombay via 
Madras, transporta 111 pasageri la 
bord plus membrii echipajului.
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DINlMPUTERNICIREA PREȘEDINTELUI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

și In baza mandatului Încredințat de către marea adunare națională

ministrul de externe român, Ștefan Andrei, a prezentat la sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U.

POZIȚIA SI PROPUNERILE ROMÂNIEI
CU PRIVIRE LA PROBLEMELE DEZARMĂRII

NAȚIUNILE UNITE 22. - Din împuternicirea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în conformitate cu 
mandatul încredințat de Marea Adunare Națională, ministrul afacerilor 
externe al țârii noastre, tovarășul Ștefan Andrei, a prezentat, marți 
dimineața, în cadrul sesiunii speciale a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite, poziția României in problemele dezarmării și, 
in acest cadru, o serie de propuneri concrete destinate să contribuie 
la succesul acestui forum, să conducă la oprirea cit mai grabnică a 
cursei înarmărilor, să asigure trecerea la dezarmare, și în primul rînd 
la dezarmarea nucleară.

Intervenția ministrului de externe al țării noastre la tribuna sesiunii 
speciale a Adunării Generale consacrată dezarmării a avut loc în con
dițiile in care delegațiile participante au luat cunoștință cu cel mai 
viu interes de Apelul poporului român adresat sesiunii speciale a Adu
nării Generale a O.N.U.

Domnule președinte, 
Domnule secretar general, 
Distinși reprezentanți,
îmi revine înalta onoare de a vă 

transmite dumneavoastră, tuturor de
legațiilor participante la actuala se
siune specială a Adunării Generale 
consacrată dezarmării, salutul preșe
dintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
cele mai bune urări de deplin succes 
în realizarea obiectivelor de extremă 
importanță pentru care ne-am întru
nit aici, la Națiunile Unite.

România, președintele său atribuie 
cea mai mare însemnătate acestei se
siuni. care este chemată să contribuie 
efectiv la eliminarea pericolului 
deosebit de grav pe care cursa înar
mărilor. în special a înarmărilor nu
cleare, îl comportă pentru pacea și 
securitatea întregii lumi, pentru în
săși existența civilizației umane, să 
înlăture povara tot mai grea pe care 
imensele cheltuieli militare o repre
zintă pentru toate statele. Avem 
profunda convingere Că interesele 
vitale ale menținerii și consolidării 
păcii și securității mondiale, ale salv
gardării vieții pe Pămint reclamă în 
mod imperios ca guvernele tuturor 
statelor să folosească prilejul oferit 
și să acționeze cu înalt spirit de 
răspundere, astfel îneît. prin rezulta
tele sale, sesiunea specială să răs
pundă pe deplin așteptărilor popoa
relor. să marcheze o cotitură radica
lă in direcția opririi cursei înarmări
lor. a declanșării unui proces real de 
dezarmare. în primul rînd de dezar
mare nucleară.

Atenția și importanța deosebită pe 
care România le acordă lucrărilor și 
obiectivelor sesiunii speciale se re
flectă în faptul că mandatul delega
ției române la această sesiune a fost 
aprobat de parlamentul țării — Ma
rea Adunare Națională — care prin 
acest act a dat expresie voinței na
țiunii române de a acționa cu toată 
responsabilitatea și de a conlucra 
larg cu celelalte națiuni ale lumii 
pentru realizarea unui acord între 
toate statele privind trecerea la mă
suri de dezarmare, și in primul rînd 
de dezarmare nucleară, pentru o 
pace trainică pe Pămint.

Poporul român este profund atașat 
cauzei dezarmării, înțelegerii și 
cooperării internaționale. Aceasta cu 
atît mai mult cu cit el se află an
gajat in construirea unei societăți 
noi, intr-un grandios efort național 
de dezvoltare economică și socială, 
pentru succesul căruia liniștea și 
cooperarea internațională reprezintă 
condiții esențiale. Atașamentul po
porului nostru la cauza dezarmării și 
înțelegerii internaționale decurge și 
din faptul că in cursul istoriei sale 
milenare a cunoscut el însuși și a 
suferit — nu o dată — ororile și dis
trugerile războiului.

Pe deplin conștient de pericolul 
unui război nuclear, de urmările de
osebit de grave pe care cursa înar
mărilor le are pentru întreaga ome
nire. poporul nostru privește cu pro
fundă simpatie și 
ciere mișcărilor 
pentru pace care 
împotriva politicii 
unește glasul cu toate națiunile în 
nobila luptă pentru dezarmare și 
pace. Milioane și milioane de cetă
țeni ai Republicii Socialiste România 
și-au pus semnătura, in aceste zile, 
jx- APELUL POPORULUI ROMAN 
ADRESAT SESIUNII SPECIALE 
A ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR 
UNITE CONSACRATA DEZARMĂ
RII. Prin manifestări publice, a- 
dunâri populare, demonstrații, mar
șuri ale păcii și alte acțiuni de masă, 
poporul român și-a afirmat solidari
tatea deplină cu celelalte națiuni în 
eforturile pentru înlăturarea primej
diilor care amenință viața și munca 
lor pașnică. însuși viitorul lor, spu- 
nind — pină nu este prea tîrziu — 
un NU hotărit războiului.

în acest spirit. România a acționat 
și acționează cu consecventă pentru 
stăvilirea cursei înarmărilor si înfăp
tuirea dezarmării, pentru eliminarea 
definitivă a forței din relațiile dintre 
state și soluționarea tuturor con
flictelor și diferendelor internațio
nale exclusiv prin mijloace politice, 
prin tratative, pentru realizarea de
zideratului vital al omenirii de a trăi 
într-o lume fără arme și fără răz
boaie. Președintele României militea
ză cu principialitate și perseverență, 
în contactele și convorbirile sale 
frecvente cu conducătorii altor țări, 
cu oamenii politici de pretutindeni, 
precum și în forurile internaționale, 
in favoarea ideilor cooperării și în
țelegerii între popoare, a unirii efor
turilor tuturor națiunilor pentru re
nunțarea cu desăvîrșire, de către toa
te statele, la politica de forță și dic
tat. pentru a se face totul in vederea 
apărării dreptului fundamental al oa
menilor, al națiunilor la viață, la 
pace, la existență liberă și demnă.

dă o inaltă apre- 
și manifestărilor 
au loc in lume 

înarmărilor și își

Domnule președinte,
Din împuternicirea președintelui 

Nicolae Ceaușescu și în baza man
datului încredințat de către Marea 
Adunare Națională, am onoarea să 
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prezint poziția și propunerile Româ
niei cu privire la problemele care fac 
obiectul acestui important for al sta
telor lumii.

România apreciază că actuala se
siune specială a Adunării Generale 
consacrată dezarmării are loc în îm
prejurări deosebite, cînd în relațiile 
internaționale s-a ajuns la o încor
dare foarte gravă, care a dus la creș
terea pericolelor de noi conflicte mi
litare, inclusiv de izbucnire a unui 
nou război mondial.

Chiar în aceste zile are loc o creș
tere puternică a tensiunii în Orientul 
Mijlociu, ca urmare a acțiunilor mi
litare desfășurate de Israel în Liban, 
în această situație, România a luat 
o poziție fermă, s-a pronunțat pen
tru încetarea tuturor operațiunilor 
militare și retragerea necondiționată 
a trapelor israeliene. pentru respec
tarea independentei și integrității te
ritoriale a Libanului, ceea ce ar servi 
eforturilor consacrate unei soluțio
nări globale a conflictului din Orien
tul Mijlociu, instaurării unei păci 
juste și durabile, bazată pe retrage
rea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în 1967, realizarea drepturi
lor poporului palestinian la auto
determinare, inclusiv la crearea unui 
stat național propriu, și asigurarea 
independenței și integrității teritoria
le a tuturor statelor din regiune.

Politica de înarmări cunoaște o in
tensificare fără precedent, iar in 
lume s-a acumulat un imens arsenal 

■ de arme nucleare, un enorm poten
țial de distrugere. Cursa înarmări
lor se desfășoară in condițiile men
ținerii și chiar ascuțirii vechilor 
conflicte și stări de tensiune și apa
riției altora noi, ale accentuării po
liticii de forță, de consolidare și re
împărțire a zonelor de influență, de 
amestec în treburile interne si de 
încălcare a dreptului suveran al po
poarelor la dezvoltare liberă si inde
pendentă. ale adincirii crizei econo
mice mondiale și a decalajelor din
tre țările bogate și cele sărace.

Se poate spune că ne aflăm într-o 
epocă deosebit de complexă a vieții 
internaționale. Vechiul raport de 
forțe stabilit după cel de-al doilea 
război mondial nu mai corespunde 
noilor realități sociale, naționale, eco
nomice și politice ale lumii contem
porane. Noi state și grupări de state 
reclamă un rol mai important în po
litica mondială, vor să se afirme in
dependent. Echilibrul bazat pe blocuri 
militare este depășit de realitățile 
istorice actuale. în lume, alături de 
vechile contradicții, s-a dezvoltat o 
contradicție nouă, care se accentu
ează continuu, ca urmare a împărți
rii lumii în țări dezvoltate și țări în 
curs de dezvoltare, în țări bogate și 
sărace — și care tinde să devină una 
din contradicțiile fundamentale > ale 
epocii noastre. Sîntem, de fapt, în
tr-o perioadă de reașezare a rapor
tului de forțe, de realizare a unui 
nou echilibra mondial între diferite 
state și grupări de state. Noul raport 
de forțe și noul echilibru, organiza
rea viitoare, în mod necesar mai de
mocratică, a relațiilor interstatale se 
vor baza pe o mai mare diversitate 
a centrelor de putere, vor tine mai 
mult seama de rolul lumii a treia, al 
țărilor mici și mijlocii, al țărilor în 
curs de dezvoltare și al țărilor neali
niate. Pînă la realizarea acestui nou 
raport de forțe, a acestui nou echi
libru pot apărea însă noi conflicte 
și noi stări de încordare, care. în 
condițiile interdependenței tot mai 
strinse ce caracterizează evoluția 
vieții internaționale contemporane, 
se pot solda cu consecințe imprevizi
bile pentru pacea și securitatea în
tregii omeniri.

Este o realitate profund îngrijoră
toare că în perioada care a trecut de 
la prima sesiune specială a Adunării 
Generale consacrată dezarmării si
tuația în domeniul înarmărilor a evo
luat într-o direcție opusă concluziilor 
și documentelor adoptate cu acel 
prilej. Cursa înarmărilor a continuat 
în ritmuri tot mai înalte ; a sporit 
și mai mult volumul cheltuielilor mi
litare ; s-au intensificat eforturile 
pentru crearea și producerea a noi 
tipuri și sisteme de arme, cu capaci
tate de distrugere tot mai mare. Au 
crescut rolul și influența complexu
lui militar-industrial în politica ex
ternă, ceea ce duce Ia accentuarea 
tendințelor de militarizare a vieții 
internaționale.

De o deosebită gravitate este si
tuația din Europa, care a devenit un 
uriaș arsenal nuclear, unde s-au acu
mulat imense cantități de armamen
te, ce depășesc cu mult orice necesi
tăți raționale de apărare și unde se 
află față în față cele două blocuri 
militare opuse. Amplasarea și dez
voltarea pe continentul european a 
unor noi rachete cu rază medie de 
acțiune amplifică și mai mult peri
colele la adresa păcii și securității pe 
continent și în întreaga lume, pun în 
primejdie viața însăși pe planeta 
noastră. \

Cheltuielile militare provoacă mari 
dificultăți și distorsiuni in dezvolta
rea economico-socială a tuturor ță
rilor, îndeosebi a celor în curs de 
dezvoltare, agravează criza econo
mică mondială, reprezintă un ob
stacol major în calea lichidării sub

dezvoltării și a instaurării noii ordini 
economice internaționale, a obținerii 
unor progrese reale pe calea reali
zării stabilității economice și politi
ce mondiale.

Pornind de la aceste realități, 
România apreciază că trebuie să se 
facă totul- pentru ca, la sesiunea spe
cială, să se adopte hotărîri și mă
suri concrete menite sg pună capăt 
acestei evoluții primejdioase, să o- 
prească cursa înarmărilor, să contri
buie la instaurarea unui climat de 
încredere și colaborare, să determi
ne trecerea la negocieri efective de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară.

Astăzi, mai mult ca oricînd, 
blema fundamentală a omenirii 
pacea sau războiul. De aceea, 
considerăm că imperativul cel 
arzător al zilelor noastre este 
rea eforturilor tuturor națiunilor și 
conlucrarea lor tot mai strinsă pen
tru oprirea cursului periculos al eve
nimentelor spre confruntare si răz
boi, pentru renunțarea cu desăvîrșire 
la forță și la amenințarea cu forța 
în relațiile internaționale, pentru o 
politică de destindere, de respect al 
suveranității și independentei na
ționale, de înțelegere, colaborare și 
bună vecinătate între state. Po
poarele, opinia publică mondială 
sînt pe deplin îndreptățite să ceară 
ca sesiunea specială să se încheie cu 
rezultate pozitive, substanțiale.

pro- 
este 
noi 

mai 
uni-

Domnule președinte,
Acționind în acest sipirit și dînd 

glas voinței de pace a poporului său. 
România a prezentat în Adunarea 
Generală, în diferite organisme ale 
O.N.U., la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa, pre
cum și în cadrul altor reuniuni inter
naționale, inițiative și propuneri con
crete îndreptate spre oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmă
rii. în același sens, am depus efor
turi și am acționat pentru a ne adu
ce o contribuție cît mai mare la 
pregătirea corespunzătoare a actualei 
sesiuni. Alături de grupul celor 21 
de state nealiniate și neutre. în con
lucrare cu toate statele membre ale 
Comitetului de dezarmare de la Ge
neva, delegația română a participat 
la procesul de elaborare a proiectu
lui programului global de dezarma
re, care să conțină un ansamblu de 
măsuri concrete și substanțiale de 
natură să conducă la declanșarea 
fără întârziere a unui proces real de 
dezarmare.

România apreciază că statele au 
prezentat in cadrai sesiunii o serie 
de propuneri importante, care tre
buie examinate cu cea mai mare a- 
tenție. ele constituind baza pentru 
elaborarea programului global de 
dezarmare.

In acest scop, doresc să vă pre
zint considerentele Marii 
Naționale, ale președintelui Republi
cii Socialiste România, 
Ceaușescu, în legătură cu problemele 
care fac obiectul actualei sesiuni 
speciale a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite.

România consideră că trebuie să 
se treacă de urgență la negocierea și 
convenirea

Adunări
Nicolae

următoarelor măsuri ;

1. Toate 
factorilor 
fie neabătut îndreptate spre înfăp
tuirea obiectivului nostru fundamen
tal — OPRIREA CURSEI ÎNARMĂ
RILOR ȘI REALIZAREA DE PAȘI 
EFECTIVI DE DEZARMARE, IN 
PRIMUL RIND DE DEZARMARE 
NUCLEARĂ.

eforturile guvernelor, ale 
de răspundere trebuie să

2. Pentru realizarea acestui obiec
tiv se impun ÎNCETAREA PRO
DUCȚIEI DE ARME NUCLEARE ȘI 
TRECEREA LA REDUCEREA TREP
TATA A STOCURILOR EXISTENTE 
P1NĂ LA LICHIDAREA LOR TO
TALA SI INTERZICEREA DEFINI
TIVA A TUTUROR ARMELOR NU
CLEARE, PRECUM ȘI A CELOR
LALTE ARME DE DISTRUGERE IN 
MASĂ.

O IMPORTANȚĂ DEOSEBITA AR 
AVEA ASUMAREA DE CĂTRE 
TOATE STATELE POSESOARE DE 
ARME NUCLEARE A ANGAJA
MENTULUI FERM DE A NU FO
LOSI PRIMUL ACESTE ARME.

Este necesară intensificarea efor
turilor pentru încheierea în cel mai 
scurt timp a unor CONVENȚII pri
vind :

distruge- 
asemenea

• Interzicerea tuturor experiențe
lor cu arma nucleară :
• Interzicerea fabricării și dez

voltării armei cu neutroni ;
• Prevenirea folosirii noilor desco

periri tehnice pentru producerea și 
dezvoltarea unor noi tipuri sau sis
teme de arme de masă ;
• Interzicerea producției și perfec

ționării armelor chimice și 
rea stocurilor existente de arme ;
• Interzicerea armelor gice ;
• Acordarea de garanții _ ___

ritate tuturor statelor neposesoare de 
arme nucleare ; asumarea angaja
mentului ferm că împotriva acestor 
state nu vor fi folosite armele nu
cleare și in general nici un fel de 
arme și nici amenințarea cu utili
zarea forței.

distrugere in

radiolo-
de secu

România salută numeroasele pro
puneri care au fost făcute pînă în 
prezent cu privire la oprirea experi
ențelor cu arme nucleare, a produc
ției de armament atomic. Ne pro
nunțăm pentru reducerea substan
țială a armamentelor nucleare de 
către cele două mari puteri, de 
exemplu cu 50 la sută in prima fază, 
ca un pas spre eliminarea totală a 
armelor nucleare.

România a salutat acordul pentru 
începerea tratativelor dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
rică privind problemele armamente

lor strategice. Interesele majore ale 
tuturor popoarelor cer să se acțio
neze cu toată răspunderea și să se 
facă totul pentru a se pune capăt 
armamentelor nucleare, ca Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ameri- 
cii — cele două mari state care de
țin principalele armamente nuclea
re — să depună fiecare toate efortu
rile, să acționeze cu toată bunăvo
ința pentru a se ajunge la înțelegere. 
Desigur, între propunerile formulate 
pînă acum de cele două părți există 
deosebiri. Apreciem însă că toate 
propunerile trebuie luate în consi
derație, trecindu-se la tratative pen
tru a se ajunge la un acord comun.

în același timp, considerăm că 
toate țările, toate popoarele lumii au 
răspunderea de a acționa direct, de 
a nu aștepta rezultatul tratativelor 
dintre cele două țări, ci de a milita 
cu toată fermitatea și hotărîrea 
pentru dezarmare, de a-și aduce 
contribuția la realizarea dorinței 
omenirii de a se pune capăt înarmă
rilor, de a trăi într-o lume fără 
războaie.

fe. In scopul stăvilirii cursei înar
mărilor, propunem ÎNGHEȚAREA 
CHELTUIELILOR MILITARE LA 
NIVELUL ANULUI 1982 ȘI TRE
CEREA LA REDUCEREA LOR, PINA 
ÎN 1985, CU 10—15 LA SUT>V

Fondurile 
folosite in 
sută pentru . _ __ ______
țărilor in curs de dezvoltare, iar res
tul pentru crearea de noi locuri de 
muncă și realizarea altor măsuri de 
ordin economic și social in țările 
care efectuează această reducere.

România consideră că pentru încu
rajarea eforturilor în acest domeniu 
ar avea o însemnătate deosebită 
adoptarea unei declarații a Adunării 
Generale a O.N.U. cuprinzind princi
piile care trebuie să guverneze acti
vitățile statelor în domeniul înghe
țării și reducerii bugetelor militare.

LA SUTjW 
astfel eliberate^să fie 
proporție de 30—50 la 
sprijinirea eforturilor

4. Pornind de la importanta deose
bită pe care ar avea-o pentru asigu
rarea păcii și securității internațio
nale adoptarea unor măsuri eficace 
de reducere substanțială a arma
mentelor convenționale. ROMANIA 
SE PRONUNȚĂ PENTRU CONVE
NIREA ÎNTRE CELE DOUĂ 
BLOCURI, ȘI ÎN GENERAL INTRE 
CELE DOUĂ PĂRȚI, A UNUI PLA
FON MAXIM PENTRU PRINCIPA
LELE ARMAMENTE — AVIOANE, 
TANCURI, NAVE DE LUPTA. RA
CHETE, TUNURI GRELE SI AL-
TELE.

tr-o formă 
state de pe

5. Avind în vedere situația deosebit 
de gravă de pe continentul euro
pean, România se pronunță cu ho- 
tărire pentru OPRIREA AMPLASĂ
RII ȘI DEZVOLTĂRII RACHETE
LOR CU RAZA MEDIE DE ACȚIU
NE IN EUROPA, RETRAGEREA 
ȘI DISTRUGEREA RACHETELOR 
EXISTENTE, ELIMINAREA DE PE 
CONTINENT A TUTUROR ARME
LOR NUCLEARE.

Țara noastră a salutat începerea 
negocierilor sovieto-americane de la 
Geneva în problema armelor nuclea
re cu rază medie de acțiune și își 
exprimă speranța că acestea se vor 
încheia cu rezultate concrete, pozi
tive pe linia diminuării și eliminării 
pericolului nuclear în Europa. Con
siderăm că. intrucît această proble
mă interesează nemijlocit toate na
țiunile europene, la negocierile de 
la Geneva trebuie să participe. în- 

sau alta, toate celelalte 
continent.

6. Pentru 
pericolului 
european este necesar să se ajungă 
la un acord pentru CONVOCAREA 
UNEI CONFERINȚE DE CREȘTERE 
A ÎNCREDERII ȘI DEZARMARE IN 
EUROPA.

Este necesar ca. la reluarea lucră
rilor. reuniunea de la Madrid să se 
desfășoare într-un spirit constructiv 
și 6ă se încheie într-un timp cit mai 
scurt, cu rezultate pozitive, cu ho- 
tăriri care să reafirme principiile și 
angajamentele asumate prin Actul 
final și să contribuie la înfăptuirea 
lor unitară, să convină convocarea 
unei conferințe pentru creșterea în
crederii și dezarmare, să asigure 
continuitatea procesului început la 
Helsinki. Organizarea unei aseme
nea conferințe ar corespunde intere
selor și aspirațiilor arzătoare ale 
popoarelor europene, ar fi de natură 
să stimuleze promovarea unui proces 
hotărit de destindere si dezarmare, 
statornicirea unui climat de securi
tate și cooperare pe continent. 
România se pronunță pentru edifi
carea unei Europe unite. în care 
toate «statele, indiferent de orinduirea 
lor socială, să conlucreze rodnic, pe 
bază de egalitate și respect reciproc, 
iar fiecare națiune să se poată dez
volta liberă și independentă, fără 
nici un amestec din afară.

reducerea și eliminarea 
de război pe continentul

7. Atribuim o mare însemnătate 
CREĂRII DE ZONE DENUCLEARI- 
ZATE IN DIFERITE REGIUNI ALE 
LUMII PRIN ÎNȚELEGERI INTRE 
STATELE DIN REGIUNILE RES
PECTIVE, PUTERILE NUCLEARE 
ANGAJINDU-SE CĂ NU VOR FO
LOSI ARMA ATOMICA ȘI. IN GE
NERAL, FORȚA ÎMPOTRIVA STA
TELOR CARE AR FACE PARTE 
DIN ASEMENEA ZONE.

Acționând consecvent în această 
direcție. România promovează o po
litică activă de dezvoltare largă a 
relațiilor, pe plan bilateral și multi
lateral, cu celelalte state din Bal
cani, se pronunță In acest sens pen
tru o intilnire balcanică la nivel de 
șefi de stat și guvern, militează șl 
acționează pentru transformarea re
giunii Balcanilor intr-o zonă a prie
teniei, colaborării, bunei 
și a conviețuirii pașnice, 
nucleare. Realizarea unei 
zone în Balcani — legată 
zone denuclearizate din Europa — ar 
constitui un pas spre o Europă fără

vecinătăți 
fără arme
asemenea 

Si de alte

efecte dintrearme nucleare, ar avea 
cele mai pozitive asupra ansamblului 
climatului politic european.

8. In actualele condiții internațio
nale, o însemnătate deosebită ar avea 
ADOPTAREA. CU PARTICIPAREA 
TUTUROR STATELOR, A UNOR 
MASURI EFICIENTE PENTRU 
CREȘTEREA ÎNCREDERII INTRE 
STATE.

România consideră de o maximă 
importanță pentru întărirea încrede
rii și destinderii dintre state CON
VENIREA RETRAGERII TUTUROR 
TRUPELOR STRĂINE IN INTERIO
RUL GRANIȚELOR NAȚIONALE, 
ASUMAREA DE CĂTRE FIECARE 
STAT A ANGAJAMENTULUI FERM 
DE A NU DISLOCA TRUPE PE TE
RITORIUL ALTOR STATE.

în concepția României, aceste mă
suri trebuie să vizeze, de asemenea, 
următoarele :
• Reducerea manifestărilor politi

cii de bloc, diminuarea activităților 
militare ale blocurilor, intensificarea 
eforturilor pentru desființarea con
comitentă a acestora :
• Desființarea bazelor militare de 

pe teritoriile altor state ;
• Renunțarea la efectuarea de ma

nevre și demonstrații militare, in 
special cu participarea mai multor 
state, in apropierea frontierelor na
ționale ale altor țări :
• Aplicarea consecventă a măsu

rilor de creștere a încrederii înscrise 
in Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa ;
• Respectarea cu bună credință de 

către toate statele a angajamentelor 
asumate în virtutea acordurilor exis
tente in domeniul dezarmării, cit Și 
a hotăririlor O.N.U. privind negocie
rile de dezarmare, îndeosebi a celor 
adoptate prin consens.

Creșterea încrederii între state și 
întărirea securității internaționale re
clamă așezarea fermă a raporturilor 
dintre toate statele pe baza princi
piilor independenței Si suveranității 
naționale, egalității în drepturi, ne
amestecului in treburile interne, re
nunțarea cu desăvîrșire la forță și 
la amenințarea cu forța, la politica 
de înarmări, asigurarea echilibrului 
de forțe militare la un nivel tot mai 
scăzut prin reducerea treptată a chel
tuielilor și efectivelor militare, pre
cum și a armamentelor, în primul 
rind a celor nucleare.

9. Pentru a se crea condiții priel
nice dezarmării, trebuie să se acțio
neze neîntîrziat, cu mai multă hotă- 
rire, pentru SOLUTIONAREA TU
TUROR CONFLICTELOR DINTRE 
STATE EXCLUSIV PRIN MIJLOA
CE PAȘNICE, PENTRU STINGEREA 
ACTUALELOR CONFLICTE ȘI RE
GLEMENTAREA LOR PE CALE 
POLITICA, PRIN TRATATIVE. 
PENTRU PREVENIREA APARIȚIEI 
ORICĂROR NOI CONFLICTE ȘI 
CONFRUNTĂRI MILITARE.

După opinia guvernului român, 
dezarmarea și soluționarea pașnică a 
diferendelor internaționale sînt inter
dependente. se condiționează reci
proc. Perpetuarea conflictelor arma
te, a focarelor de încordare si război 
reprezintă un serios obstacol în ca
lea dezarmării. Viața, evenimentele 
demonstrează că este ușor să se în
ceapă un conflict, ; 
stare de tensiune 
altul al lumii, dar i 
greu să se ajungă 
luționarea acestora.

să se provoace o 
într-un loc sau 
este cu mult mai 
la oprirea și so- 

De aceea, tre
buie să se facă totul pentru a nu se 
mai recurge la calea militară, la 
forță, in reglementarea diferitelor 
probleme dintre state. Oricît de mult 
timp ar necesita tratativele. este 
mult mai bine, în interesul țărilor 
respective, al cauzei păcii și destin
derii, să se aleagă calea pașnică, a 
tratativelor, pentru soluționarea con
flictelor.

Este necesar ca toate statele să-și 
asume angajamentul de a-și solu
ționa toate diferendele lor interna
ționale prin metode pașnice, mani- 
festînd moderație și autoretinere și 
renunțind la orice formă de recurgere 
la forță sau la amenințarea cu forța. 
De o mare importantă în acest sens 
ar fi ADOPTAREA DE CĂTRE 
ADUNAREA GENERALA A O.N.U. 
A UNEI DECLARAȚII PRIVIND 
REGLEMENTAREA TUTUROR DI
FERENDELOR DINTRE STATE EX
CLUSIV PRIN MIJLOACE PAȘ
NICE.

10. Pentru prevenirea și soluțio
narea pașnică a conflictelor și dife
rendelor dintre state și ținînd seama 
de problemele multiple existente. 
România propune CREAREA IN CA
DRUL ORGANIZAȚIEI NAȚIUNI
LOR UNITE A UNUI ORGANISM 
SPECIAL CARE SĂ ACȚIONEZE 
IN DIRECȚIA ORGANIZĂRII TRA
TATIVELOR ȘI SOLUȚIONĂRII 
PROBLEMELOR DINTRE STATE 
NUMAI PE ACEASTA CALE. Sta
tele care nu ar recurge la acest or
ganism, nu ar ține seama de activi
tatea sa și care ar încălca cerința 
fundamentală de a reglementa orice 
diferend în mod exclusiv prin mij
loace pașnice și imperativul elimină
rii definitive din viața internațională 
a oricăror acte de forță sau ame
nințarea cu forța să fie considerate 
agresoare.

11. Aplicarea ansamblului de mă
suri vizînd oprirea cursei înarmări
lor și trecerea la dezarmare trebuie 
să se facă in condiții de încredere 
reciprocă și de securitate egală pen
tru toate țările. în acest sens. Româ
nia consideră că este necesară ASI
GURAREA UNUI CONTROL STRICT 
ȘI EFICACE ASUPRA ÎNDEPLINI
RII OBLIGAȚIILOR PE CARE ȘI 
LE ASUMA STATELE IN VEDE
REA REALIZĂRII UNEI DEZAR
MĂRI REALE, A ÎNCURAJĂRII ȘI 
SPRIJINIRII NEGOCIERILOR.

în acest sens, România se pro
nunță pentru INSTITUIREA ÎN CA
DRUL O.N.U. A UNUI ORGANISM

INTERNAȚIONAL INVESTIT CU 
DREPTUL DE A CONTROLA $1 
INSPECTA REALIZAREA MASU
RILOR DE DEZARMARE ADOPTA
TE, URMIND CA GUVERNELE SA-I 
ACORDE ÎNTREGUL SPRIJIN.

Pronunțîndu-se în mod hotărit 
pentru realizarea unui echilibru 
întemeiat nu pe creșterea armamen
telor, a efectivelor și cheltuielilor 
militare, ci, dimpotrivă, pe reducerea 
lor continuă. România consideră că 
fructificarea eforturilor îndreptate 
în această direcție cere ca statele să 
contribuie cu bună credință, fumi- 
zind elementele necesare pentru cu
noașterea, și măsurarea bugetelor și 
efectivelor militare, ca și a arma
mentelor.

12. Pentru întărirea păcii, secu
rității, și colaborării sănătoase între 
națiuni, România consideră că ar 
avea o importanță excepțională AN
GAJAMENTUL SOLEMN AL TUTU
ROR STATELOR DE A RENUNȚA 
LA FORȚĂ ȘI LA AMENINȚAREA 
CU FORȚA, DE A RESPECTA IN
DEPENDENTA TUTUROR POPOA
RELOR. DREPTUL LOR IMPRE
SCRIPTIBIL DE A-ȘI HOTĂRÎ 
BER DESTINELE, FĂRĂ NICI 
AMESTEC DIN AFARĂ.

LI- 
UN

un

în 
șigenerală

vaa O.N.U. 
angajamentul

13. După părerea României, 
obiectiv de o asemenea amploare 
cum este dezarmarea generală și to
tală poate fi înfăptuit numai treptat, 
prin măsuri parțiale în cadrul unui 
proces pe etape. De aceea, este ne
cesar ca ADUNAREA GENERALA 
SA ADOPTE LA ACEASTĂ SESIU
NE PROGRAMUL iGLOBAL DE 
DEZARMARE. Programul va trebui 
să fie cit mai angajant, să cuprindă, 
cu priorități și termene bine stabi
lite, ansamblul de măsuri ce ar urma 
să fie negociate, atît bilateral, cît și 
multilateral, în cadrai unui proces 
susținut de dezarmare, într-o viziune 
de perspectivă, care să conducă 
final la dezarmarea 
totală.

Adunarea Generală 
trebui să consemneze 
solemn al tuturor statelor de a coo
pera într-un spirit constructiv și cu 
bună credință pentru transpunerea 
în viață a acestui program. Consi
derăm că este necesar să se acțione
ze pentru respectarea și aplicarea 
de către toate statele a hotăririlor și 
rezoluțiilor Organizației Națiunilor 
Unite, pentru îmbunătățirea acestui 
for mondial, astfel îneît acesta să 
aducă o contribuție mai puternică la 
soluționarea problemelor internațio
nale pe calea tratativelor, la asigura
rea colaborării intre toate statele, 
fără deosebire de orînduire socială, 
la realizarea unei păci trainice în 
lume. Respectarea strictă de către 
fiecare stat a hotăririlor O.N.U. este 
in interesul tuturor națiunilor, deoa
rece. cei care nesocotesc astăzi sau 
nu vor să aplice hotărârile și rezolu
țiile O.N.U. își pun in pericol insăși 
independența lor, pentru că mîine 
aceleași practici se vor întoarce îm
potriva lor.

14. România acordă o mare impor
tanță CREȘTERII ROLULUI PO
POARELOR. AL OPINIEI PUBLICE 
MONDIALE ÎN SOLUȚIONAREA 
TUTUROR PROBLEMELOR CARE 
PRIVESC PACEA ȘI PROGRESUL 
UMANITĂȚII, ÎNTĂRIREA SOLI
DARITĂȚII ȘI CONLUCRĂRII LOR 
IN AFIRMAREA POLITICII DE 
DESTINDERE, DE PACE ȘI INDE
PENDENȚĂ NAȚIONALĂ.

Marile demonstrații pentru pace și 
dezarmare care au avut loc în ulti
ma vreme în numeroase state, inclu
siv România, și care se afirmă cu 
o vigoare și forță necunoscute in anii 
de după cel de-ail doilea război 
mondial, demonstrează clar că ac
țiunea popoarelor, a opiniei publice 
mondiale in favoarea dezarmării și 
păcii se dezvoltă ca un factor nou, 
progresist, in relațiile internaționale 
contemporane, de o însemnătate deo
sebită în oprirea cursei înarmărilor, 
in salvarea omenirii de la catastrofa 
nucleară.

Dorim să 
care revine 
mare, pace 
nerații, care reprezintă majoritatea 
populației globului, dă cele mai mari 
jertfe in cazurile de conflicte arma
te și este vital interesată în pace, 
pentru asigurarea unui viitor pașnic 
și fericit.

România sprijină activ acțiunile de 
lansare a unei campanii mondiale de 
dezarmare sub auspiciile Organiza
ției Națiunilor Unite.

subliniem rolul deosebit 
in lupta pentru dezar- 

și înțelegere tinerei ge-

15. în efortul istoric de oprire a 
cursei înarmărilor și de înfăptuire a 
dezarmării. O RĂSPUNDERE ȘI UN 
ROL DEOSEBIT REVIN OAMENI
LOR DE ȘTIINȚĂ, care cunosc cel 
mai bine capacitatea distructivă a 
armamentelor moderne și urinările 
catastrofale ale unui război atomic.

în condițiile actuale, nici un om de 
știință nu mai poate rămîne indife
rent față de faptul că realizările ști
inței, cele mai noi cuceriri ale teh
nicii moderne sînt folosite pentru 
fabricarea de arme tot mai distrugă
toare, că importante resurse mate
riale și un uriaș potențial științific 
sînt acaparate de politica înarmări
lor. în aceste împrejurări, România 
consideră că este necesar să se asi
gure condiții ca oamenii de știință 
să-și facă auzit glasul la O.N.U. și 
în alte organisme internaționale, să 
participe nemijlocit la dezbaterea 
tuturor problemelor care privesc 
dezarmarea și pacea.

16. Pornind de la necesitatea de a 
se face totul pentru asigurarea unui 
climat de încredere, pace și colabo
rare între națiuni. România conside
ră că o deosebită importantă ar avea 
ÎNCETAREA propagandei pen
tru înarmare și război și 
DESFĂȘURAREA UNOR ACȚIUNI

LARGI DE EDUCARE A POPOARE
LOR IN SPIRITUL IDEALURILOR 
PĂCII, ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUI 
Șl ÎNARMĂRILOR. In acest sens 
România propune să se convină or
ganizarea, sub egida Organizației 
Națiunilor Unite, a unei conferințe 
mondiale a mijloacelor de informa
re în masă — radio, televiziune, pre
să — care să dezbată și să stabileas
că măsuri corespunzătoare in aceas
tă direcție.

17. în lumea de azi. dezarmarea, ca 
și alte probleme internaționale- ma
jore de interes vital pentru întreaga 
omenire trebuie soluționate într-un 
mod democratic, cu participarea ac
tivă a tuturor statelor. în acest con
text, ne pronunțăm în continuare 
pentru CREȘTEREA ROLULUI 
ȘI RĂSPUNDERII ORGANIZAȚIEI 
NAȚIUNILOR UNITE ÎN ÎNFĂP
TUIREA DEZARMĂRII.

Documentul final al primei se
siuni a Adunării Generale consacrată 
dezarmării a confirmat cu claritate 
că O.N.U. reprezintă cadrul larg de
mocratic în care trebuie să se reali
zeze și să se aplice acordurile de 
dezarmare cu participarea tuturor 
statelor lumii. Situația actuală re
clamă consolidarea și democratiza
rea în continuare a mecanismului de 
dezbateri și negocieri în domeniul 
dezarmării stabilit la prima sesiune 
specială.

România sprijină lărgirea compo
nentei Comitetului pentru dezarmare 
de la Geneva și accesul altor state la 
lucrările acestuia, creșterea rolului 
Centrului O.N.U. pentru dezarmare 
și al Institutului de cercetări al 
O.N.U. privind dezarmarea, precum 
și alte măsuri de natură să contri
buie la sporirea eficientei organis
melor O.N.U. în domeniul dezar
mării.

TRAI-
că cea 

a Adu-

Domnule președinte,
Delegația română. prezentind 

aceste propuneri, este gata. în ace
lași timp, să conlucreze cu delega
țiile celorlalte state în examinarea 
oricăror altor propuneri constructive, 
de natură să contribuie la găsirea, 
cu participarea tuturor națiunilor, a 
unor soluții raționale problemei fun
damentale a timpului nostru : eli
minarea pericolului de război și asi
gurarea unei păci trainice pe Pă- 
mînt.

Exprimînd deplinul atașament al 
României fată de Națiunile Unite, 
față de Carta adoptată acum aproa
pe patru decenii, considerăm că se 
impune ca toate națiunile, O.N.U. 
SĂ FACĂ TOTUL. SĂ ACȚIONE
ZE IN MOD FERM PENTRU SO
LUȚIONAREA PROBLEMEI FUN
DAMENTALE A CONTEMPORA
NEITĂȚII : OPRIREA CURSEI
ÎNARMĂRILOR. TRECEREA LA 
DEZARMARE. ȘI IN PRIMUL RÎND 
LA DEZARMARE NUCLEARA. ȘI 
ASIGURAREA UNEI PĂCI------
NICE IN LUME.

Avem convingerea fermă 
de-a doua sesiune specială 
nării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării poate si trebuie să deter
mine o schimbare hotărîtă a evolu
ției internaționale — de la încorda
re si confruntare spre destindere și 
dezarmare, spre o politică de largă 
cooperare si înțelegere internaționa
lă intre toate statele, indiferent de 
mărime sau orînduire socială.

România își exprimă încrederea 
că stă in puterea statelor membre 
ale Națiunilor Unite ca, acționind cu 
spirit de răspundere si voință poli
tică. să facă din această sesiune un 
moment hotărîtor in lupta pentru în
deplinirea aspirațiilor arzătoare ale 
popoarelor_ spre o lume pașnică, fără 
arme și războaie, o lume a Înțele
gerii si colaborării. Popoarele aș
teaptă ca, prin rezultatele sale, se
siunea specială să se înscrie ca o 
mărturie a hotăririi generației noas
tre de a se ridica la înălțimea sar
cinii de Însemnătate istorică a rea
lizării dezarmării, a apărării vieții 
si civilizației pe planeta noastră, de 
a asigura un viitor sigur si pașnic 
generațiilor de mîine. Nimic nu jus
tifică și nu poate justifica politica 
de înarmare și de război ! Este ne
cesar să se spună popoarelor ade
vărul, să se manifeste cea mai mare 
răspundere pentru soarta omenirii, 
să se facă totul pentru asigurarea 
păcii !

Avem convingerea că încetarea 
cursei înarmărilor, reducerea si eli
minarea armelor nucleare si a altor 
arme de distrugere in masă, dezar
marea reprezintă singura alternati
vă rațională la riscul real al unei 
conflagrații nucleare nimicitoare.

împuternicindu-mă să prezint 
fata dumneavoastră concepția 
propunerile României cu privire 
dezarmare. PREȘEDINTELE REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ A 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA ADRESEAZĂ UN APEL IN
SISTENT TUTUROR ȘEFILOR DE 
STAT. PARLAMENTELOR. GUVER
NELOR, TUTUROR STATELOR 
LUMII să-și aducă contribuția pozi
tivă la lucrările sesiunii speciale, 
astfel îneît aceasta să se încheie cu 
rezultate pozitive si concrete, pe 
măsura dorinței si speranțelor po
poarelor. să ducă la adoptarea de 
măsuri practice de încetare a cursei 
înarmărilor si de trecere la dezar
mare. in primul rînd la dezarmare 
nucleară.

IN SPIRITUL ÎNTREGII SALE 
POLITICI DE PACE, COLABORA
RE ȘI ÎNȚELEGERE INTERNAȚIO
NALĂ. ROMÂNIA IȘI EXPRIMĂ 
ÎNCĂ O DATĂ HOTĂRÎREA CA, 
ÎMPREUNĂ CU CELELALTE STA
TE, CU TOATE NAȚIUNILE LU
MII, SĂ-ȘI ADUCĂ ȘI PE VIITOR 
ÎNTREAGA CONTRIBUȚIE LA 
ORICE EFORTURI MENITE SĂ A- 
SIGURE VIAȚA PAȘNICA. LIBER
TATEA ȘI INDEPENDENȚA PO
POARELOR, ÎNFĂPTUIREA DE
ZARMĂRII. A PĂCII ȘI SECU
RITĂȚII ÎN ÎNTREAGA LUME.

în 
Si 
la


