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IN PREZENTA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România 

ieri s-au deschis

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
<

A

mondiale, prin dialog si negocieri, la lupta pentru dezarmare si pace in lume 4

Stimați tovarăți deputați,
Pornind de la unitatea dialecti

că a politicii interne și externe, 
am considerat necesar să prezen
tăm Marii Adunări Naționale. în
tregului popor activitatea partidu
lui si statului nostru pe plan in
ternational. contribuția adusă la 
solutionarea problemelor complexe 
ale luptei pentru dezarmare și 
pace.

Punînd în centrul activității sale 
înfăptuirea neabătută a planurilor 
și programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială. de construcție so
cialistă. România acordă, in ace
lași timp, o atenție deosebită pro
blemelor mondiale, participă activ 
la solutionarea acestora, la lupta 
popoarelor pentru dezarmare și 
pace, pentru o largă colaborare 
între toate națiunile lumii. (Aplau
ze puternice, îndelungate). Avem 
convingerea că planurile și pro
gramele poporului nostru de dez
voltare economico-socială — ca de 
altfel planurile de progres și dez
voltare ale tuturor statelor și po
poarelor — se pot înfăptui cu 
succes numai în condiții de pace 
si colaborare internațională, de 
încredere si cooperare activă între 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială.

socialiste multilateral 
și de înaintare spre co- 
Obiectivul strategic al 
de dezvoltare economi- 
pînă în anul 1990 îl 

trecerea patriei noastre 
stadiu, superior de dez- 
de tară socialistă mediu 
și. în perspectivă pînă

Întregul popor român este anga
jat cu toate forțele sale în înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al parti
dului. a Programului de făurire a 
societății 
dezvoltate 
munism. 
noii etane 
co-socială 
constituie 
la un nou 
voltare — 
dezvoltată
în anul 2000. trecerea la aplicarea 
principiilor comuniste de muncă și 
viată.

' In noul cincinal. 1986—1990. pu
nem în centrul întregii activități 

' dezvoltarea intensivă a industriei, 
agriculturii și a celorlalte ramuri. 
Pe această bază urmează să asi
gurăm o creștere puternică a for
țelor de producție, ridicarea nive
lului tehnic și calitativ, a eficien
tei economice în toate domeniile. 
Ne . propunem să realizăm o nouă 
calitate a muncii și vieții Întregu
lui nostru popor. Aceasta impune 
angajarea cu toate forțele in în
făptuirea noii revoluții' tehnico- 
știintifice și a noii revoluții agra
re. In întreaga noastră activitate 
avem permanent în vedere că în
făptuirea planurilor și programe

lor de dezvoltare economico-socia
lă. ridicarea generală a gradului 
de dezvoltare a patriei și a nive
lului material și spiritual al po
porului nu se pot realiza decît pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, ale cunoașterii 
umane în general.

Avem un minunat program de 
dezvoltare generală a patriei, care 
deschide perspective mărețe și 
asigură înaintarea fermă a po
porului nostru spre înaltele culmi 
ale civilizației comuniste. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Pe baza rezultatelor obținute în 
primele nouă luni putem aprecia 
că vom încheia primul an al celui 
de-al 8-flea cincinal, 1986—1990, cu 
rezultate importante în toate do
meniile. In industrie vom realiza 
o creștere a producției de peste 7 
la sută față de 1985. în agricul
tură am realizat o recoltă de peste 
28 milioane tone cereale — cea mai 
mare producție din istoria Româ
niei. Avem, de asemenea, rezultate 
importante și în celelalte sectoare 
de activitate. Vom obține rezultate 
importante și în ce privește creș
terea productivității muncii, a efi
cienței economice și a venitului 
național.

Rezultatele obținute pînă acum 
— ca, de altfel, tot ceea ce am 

înfăptuit în anii construcției so
cialiste — demonstrează justețea 
politicii partidului nostru, care 
aplică în mod creator adevărurile 
generale, legitățile obiective la 
condițiile și realitățile României. 
Ele sînt rezultatul politicii juste a 
partidului nostru comunist, care 
își îndeplinește cu cinste misiunea 
istorică de a conduce întreaga 
noastră națiune pe înaltele culmi 
de progres și civilizație. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Tot ceea ce am realizat în anii 
socialismului, deci și în primul an 
al celui de-al 8-lea 'cincinal, este 
rodul muncii pline de abnegație a 
clasei muncitoare, a țărănimii, in
telectualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, a 'întregului nostru popor, 
care în deplină unitate, sub condu
cerea partidului nostru comunist, 
înfăptuiesc neabătut politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, care corespunde pe 
deplin intereselor, vitale ale în
tregii națiuni. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Doresc ca, de la înalta tribună a 
Marii Adunări Naționale, să adre
sez tuturor oamenilor muncii, în
tregului nostru popor cele mal 
calde felicitări pentru rezultatele 

obținute pînă acum și urarea de â 
încheia primul an al acestui 
cincinal cu rezultate cit mai bune, 
punînd asțfel o bază trainică pen
tru înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a celui de-al 8-lea cincinal, 
care asigură ridicarea patriei noas
tre pe noi trepte de progres și 
civilizație, întărirea forței econo
mice a patriei, a independenței și 
suveranității României. (Aplauze 
puternice, îndelungate ; se scan
dează - „Ceaușescu și poporul !“).

în vederea înfăptuirii hotărârilor. 
Congresului al XIII-lea, în acest 
an am adoptat programe și măsuri 
importante pentru perfecționarea 
organizării și modernizarea pro
ducției, a proceselor de producție 
și a tehnologiilor, precum și pen
tru normarea cheltuielilor mate
riale, financiare, de producție, în 
vederea aplicării ferme a noului 
mecanism economico-financiar. 
Acționăm cu toată hotărîrea pen
tru aplicarea autoconducerii și au- 
togestiunii economico-financiare în 
toate sectoarele. In același timp, am 
stabilit. noi măsuri cu privire la 
perfecționarea întregii activități de 
conducere și planificare, a dezvol
tării democrației muncitorești-re- 
voluționare.

în întreaga noastră activitate 

pornim de la faptul că participarea 
largă a maselor populare, a între
gului popor la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate, dezvolta
rea largă a democrației muncito- 
rești-revoluționare constituie fac
torul hotăritor al înfăptuirii cu 
succes a societății socialiste și co
muniste în patria noastră. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Pe ansamblu, putem afirma că 
am început cel de-al 8-lea cincinal 
cu rezultate bune, că1 dispunem de 
tot ce este necesar pentru a asi
gura înfăptuirea neabătută a hotă- 
ririlor Congresului al XIII-lea, a 
Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare spre co
munism.

Acum este necesar să acționăm 
cu toată hotărîrea, în spirit revo
luționar, pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a tuturor pla
nurilor și programelor de dezvol
tare economico-socială, să facem 
totul pentru a încheia acest an și 
întregul cincinal cu 
mai bune 
co-socială 
bunăstării 
poporului, 
lui și comunismului in România ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

realizări cit 
în dezvoltarea economi- 
a patriei, în ridicarea 
materiale și spirituale a 
în făurirea socialismu-

Stimați tovarăți,
în activitatea internațională, in 

strînsă concordanță cu hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, cu principiile orînduirii noas
tre socialiste și cu însuși felul de a 
fi al poporului român, am acțio
nat și acționăm cu toată hotărîrea 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială.

Astăzi țara noastră întreține re
lații diplomatice și economice cu 
155 de state de pe toate meridia
nele globului.. La baza relațiilor cu 
toate statele așezăm în mod con
secvent principiile deplinei egali
tăți în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. Pu
tem afirma cu deplină satisfacție 
că, prin întreaga sa activitate in
ternațională. țara noastră a adus și 
aduce o contribuție de seamă la a- 
firmarea acestor principii în re
lațiile dintre toate statele lumii.

De la înalta tribună a Marii 
Adunări Naționale doresc să re
afirm hotărîrea României socialis
te de a milita neabătut pentru res
pectarea acestor principii în reia- 
(Continuare în pag. a III-a)

HOTĂRÎREA

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România

Marea Adunare Națională dă cea mai înaltă apreciere 
magistralei cuvîntări rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fața forului legislativ suprem al țării și aprobă în unanimitate 
ideile șale programatice de cea mai înaltă valoare teoretică 
și practică, exprimînd convingerea profundă a întregului nos
tru popor, constructor al socialismului, și comunismului, că în
făptuirea mărețelor programe de dezvoltare multilaterală a pa
triei - stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român —, propășirea materială și spirituală a națiunii noastre 
sînt posibile numai în condițiile unei păci trainice, intr-o lume 
a destinderii și înțelegerii, a unei largi colaborări 
na le.

Marea Adunare Națională își însușește unanim 
cuprinse în cuvintarea tovarășului Nicolae 
referitoare la activitatea internațională a 
privind dezvoltarea relațiilor politico-economice, a 
multilaterale cu toate statele, participarea activă la solu
ționarea problemelor complexe ale vieții mondiale, 
dialog și negocieri, Io lupta pentru dezarmare și 
in lume.

Morea Adunare Națională a Republicii Socialiste România își 
exprimă deplina satisfacție și profunda aprobare față de 
politica externă a țării, elaborată și promovată cu strălucire de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului

internațio-

orientările 
Ceaușescu 
României, 

colaborării

prin 
pace

S-A iNTiLNIT CU TOVARĂȘUL ALVARO CUNHAL

(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a V-a)

tîlni cu conducătorul partidului și 
statului nostru și de a avea un nou 
și util schimb de păreri în probleme 
bilaterale și internaționale de interes 
comun.

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
exponent autentic al aspirațiilor fundamentale ale poporului 
român, remarcabilă, personalitate a contemporaneității, militant 
neobosit pentru înfăptuirea marilor idealuri de pace, securitate 
și colaborare internațională, luptător înflăcărat pentru edifi
carea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

Marea Adunare Națională reafirmă Jiotărîrea României socia
liste de a dezvolta neabătut relațiile de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor socială, de a 
participa activ la soluționarea, marilor probleme ale lumii con
temporane, și îndeosebi la oprirea cursei înarmărilor, pentru 
realizarea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, 
asigurarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor la 
existență liberă și independentă, la pace, la viață.

Marea Adunare Națională își însușește in mod unanim 
aprecierea de excepțională importanță a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia în actualele împrejurări in
ternaționale nu există problemă mai importantă decît dezarma
rea și pacea, că trebuie să se facă totul pentru unirea efor
turilor popoarelor, ale forțelor progresiste, realiste, de pretu
tindeni pentru oprirea cursului periculos al evenimentelor, pen-

TUVARASUL NICOLAE CEAUSESCU
1 »

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general ai Partidului Co
munist Rornăp. s-a întîlnit, joi după- 
amiază, cu tovarășul Alvaro Cunhal, 
secretar general al Partidului Comu
nist Portughez, care, la invitația Co-

mitetulu! Central al Partidului 
munist Român, face o vizită 
prietenie în tara noastră.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Portughez a mulțumit pen
tru invitația de a vizita România și 
a exprimat satisSactia de a se rein-
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, joi, 23 octombrie, s-au deschis lucrările sesiuriii a 
IV-a a celei de-a IX-a legislaturi o Marii Adunări Naționale.

La sosire, tovarăș u, 1 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intim- 
pinati de deputati și invitați cu 
multă căldură, cu puternice si 
îndelungi aplauze.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in lojile ofi
ciale au luat loc tovarășii 
Constantin Dăscălescu. Emil 
Bobu, Iosif Banc. Virgil Cazacii, 
Lina Ciobanu. Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Ion Dincă, 
Miu Dobrescu. Ludovic Fazekas, 
Alexandrina Găinușe. Manea 
Mănescu. Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană. Ion Pătan, Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulcscu.

în sală se aflau, alături de 
deputați, numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători de in
stituții centrale, organizații de 
masă și obștești, reprezentanți 
ai oamenilor muncii, ai vieții 
noastre științifice și culturale.

Erau prezenți șefii misiunilor, 
diplomatice acreditați la Bucu-' 
rești, precum si corespondenți 
ai presei străine.

La propunerea Biroului 
M.A.N., a fost adoptată urmă
toarea ordine de zi :

1. Activitatea internațională a 
României privind dezvoltarea 
relațiilor politico-economice, a 
colaborării multilaterale cu toa
te statele, participarea activă la 
soluționarea problemelor com
plexe ale vieții mondiale, prin 
dialog și negocieri, la lupta 
fientru dezarmare și pace în ume.

2. Proiectul de Lege pentru 
modificarea unor prevederi din 
Constituția Republicii Socialiste 
România.

3. Proiectul de Lege cu privi
re la reducerea de către Repu
blica Socialistă România, cu 5 
la sută, a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare și 
la consultarea poporului, in le
gătură cu aceasta, in cadrul unui 
referendum.

Luînd cuvîntul. președinte
le Marii Adunări Naționale, 
Nicolae Giosan. a spus : Cu 
profundă emoție și aleasă recu
noștință, in numele dumnea; 
voastră, al tuturor, vă rog să-mi 
îngăduiți să adresez rugămintea 
fierbinte de a lua cuvîntul con
ducătorul respectat și iubit al 
partidului și statului nostru, 
genial fondator al strategiei 
edificării socialismului și comu
nismului pe pămîntul Româ
niei. marele erou între eroii 
neamului. înflăcărat luptător 
pentru libertatea și indepen
denta poporului român, a tutu
ror națiuniloi;. pentru asigura
rea dreptului sacru al oameni
lor la o viată liberă și demnă, 
ki pace, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Primit cu îndelungi aplau
ze, cu puternice urale, a 
luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrată 
activității internaționale a 
României privind dezvoltarea 
relațiilor politico-economice, a 
colaborării multilaterale cu 
toate statele, participarea activă 
la soluționarea problemelor 
complexe ale vieții mondiale, 
prin dialog și negocieri, la lupta 
pentru dezarmare și pace, 
transmisă în direct de posturile 
noastre de radio și televiziune, 
a f'ost urmărită cu deosebită 
atenție, cu deplină satisfacție 
și deplină aprobare de toți cei 
prezenți. în repetate rinduri, 
deputății și' invitații au subli
niat cuvintarea conducătorului 
partidului și statului nostru cu 
îndelungi aplauze, cu puternice 
urale și ovații, au scandat cu 
însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și po
porul !“. „Ceaușescu — pace !“, 
„România — pace !“, „Dezar
mare — pace „Stima noastră 
și mîndria — Ceaușescu. Româ
nia !“.

Deputății au exprimat astfel, 
în numele milioanelor de cetă
țeni pe care îl reprezintă în 
parlamentul tării, adeziunea 
neclintită Ia întreaga politică 
internă și externă a partidului 
si statului, elaborată și pro
movată cu strălucire de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
fiul cel mai iubit al națiunii 
noastre, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane.

Cei prezenți au reafirmat vi
brant sentimentele de fierbinte 
dragoste, aleasă stimă și pre
țuire, de adincă recunoștință 
ale întregii noastre națiuni fată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru activitatea sa pusă, cu 
abnegație și dăruire revoluțio
nară, in slujba progresului și 
prosperității patriei, fericirii și 
bunăstării poporului, creșterii 
prestigiului internațional al 
României socialiste.

în această atmosferă de pu
ternică angajare patriotică s-a 
manifestat, in același timp, an
gajamentul hotărit al tuturor 
fiilor României socialiste de a 
acționa fără preget pentru a 
înfăptui neabătut orientările și 
sarcinile stabilite de con
ducătorul partidului și sta
tului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a da 
viață Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

în cursul după-amiezii, în 
cadrul dezbaterilor, au luat cu
vintul deputății Ioan Totu, Du
mitru Constantin, Lina Ciobanii, 
Constantin Arseni, Virgil Ca
zacii, Diamanta Laudoniu, Ion 
Brad, Susana Gâlpăl, Dinu 
Drăgan, loan Anton, Vasile 
Milea.

Vorbitorii au dat cea mai 
înaltă apreciere cuvîntării de 
excepțională însemnătate teo
retică și practică rostite de se
cretarul general al partidului, 
președintele Republicii. to
varășul Nicolae Ceaușescu. care, 
prin tezele și ideile sale de 
inestimabilă valoare, orientează 
întreaga activitate internaționa
lă a României socialiste în di
recția dezvoltării relațiilor de 
colaborare multilaterală cu toa
te statele, participării active la 
soluționarea problemelor com
plexe ale vieții mondiale, prin 
dialog și negocieri, la lupta 
pentru dezarmare și pace în 
lume.

A fost evidențiat rolul deter
minant al conducătorului parti
dului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
elaborarea și promovarea poli
ticii externe a tării, ce co
respunde întru totul inte
reselor vitale ale poporului 
român, năzuințelor sale de 
a trăi într-o lume a păcii, 
Înțelegerii și colaborării, 
in care să poată înfăptui măre
țele sale programe de propășire 
a patriei, de ridicare a Româ
niei pe noi trepte de progres și 
civilizație socialistă si comu
nistă.

Deputății au adus un profund 
omagiu activității, pătrunsă de 
un înalt spirit de răspundere 
fată de destinele umanității, pe 
care președintele Nicolae 
Ceaușescu o desfășoară pe 
arena internațională, inițiative
lor și acțiunilor sale consacrate 
rezolvării marilor probleme ale 
contemporaneității, făuririi unei 
lumi mal bune și mai drepte pe 
planeta noastră, ce l-au impus 
in conștiința omenirii ca un a- 
părător ferm al dreptului fun
damental al popoarelor la via
tă, la existentă liberă și dem
nă. la pace, ca un erou al păcii, 
colaborării și prieteniei între 
națiuni.

Insusindu-și întru totul apre
cierile conducătorului partidu
lui și statului nostru privind 
necesitatea opririi cursei înar
mărilor si trecerii neintirziate 
de toate statele Ia măsuri reale 
de înfăptuire a dezarmării nu
cleare și conventionale, vorbi
torii au apreciat însemnătatea 
istorică a propunerii tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu ca tara 
noastră să reducă cu 5 la sută 
armamentele, efectivele și chel
tuielile militare, nouă si strălu
cită inițiativă de pace, ea de- 
monstrînd, incă o dată, hotă- 
rîrea României socialiste de 
a-și aduce în mod concret i con
tribuția la cauza dezarmării și 
păcii, la edificarea unei lumi 
fără arme și fără războaie, in 
care toate popoarele să-si poa
tă consacra eforturile creatoare 
progresului economic și social.

De la tribuna Marii Adunări 
Naționale a fost exprimată 
voința tuturor cetățenilor pa
triei de a transpune neabătut 
In viată tezele, ideile, orientă
rile cuprinse în magistrala cu- 
vtntare rostită de conducătorul 
partidului : și statului nostru, 
sporind astfel aportul României 
la instaurarea pe continentul 
european și în lume a unui cli
mat de destindere. încredere si 
oolaborare internațională, la

triumful idealurilor de liberta
te. independentă și progres ale 
întregii omeniri.

In lumina mărețelor idei și 
teze cuprinse in magistrala cu- 
vintare rostită în forul legisla
tiv suprem al tării de tovarășul 
Nicolae . Ceaușescu, document 
programatic de excepțională im
portanță. Biroul Marii Adunări 
Naționale a propus adoptarea 
unei hotăriri.

Intr-o atmosferă entuziastă, 
de puternică angajare patrioti
că. deputății au adoptat. în una
nimitate, Hotărirea Marii Adu
nări Naționale privind adop
tarea cuvîntării tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, ca do
cument programatic al politicii 
externe a României.

Marea Adunare Națională și-a 
însușit în mod unanim orientă
rile cuprinse in cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
reafirmînd voința fermă a oa
menilor muncii de la orașe și 
sate, a întregului nostru popor 
de a transpune neabătut in via
ță politica externă activă, dina
mică. profund realistă, promo
vată cu consecvență de Româ
nia socialistă, de președintele 
său, in interesul rezolvării con
structive a tuturor problemelor 
lumii contemporane.

In continuare, s-a trecut la 
punctul' doi de pe ordinea de zi. 
Expunerea la cele două proiec
te de legi aflate pe ordinea de 
zi a fost prezentată de tovarășul 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

A fost prezentat apoi Rapor
tul Comisiei constitutionale șl 
juridice a M.A.N., de către to
varășul loan Sălăjan, președin
tele comisiei.

După discuția pe articole, fo
rul legislativ suprem al tării a 
adoptat, in unanimitate, Legea 
pentru modificarea unor preve
deri din Constituția Republicii 
Socialiste România.

S-a procedat la discuția pe 
articole a proiectului de lege 
înscris la următorul punct, al 
ordinii de zi, examinat și avizat 
favorabil de comisiile perma
nente de specialitate ale M.A.N. 
Marea Adunare Națională a 
adoptat. în unanimitate. Legea 
cu privire la reducerea de că
tre Republica Socialistă Româ
nia cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor mili
tare și la consultarea poporului 
în legătură cu aceasta, în cadrul 
unui referendum.

Deputății au fost informați că 
la Biroul Marii Adunări Națio
nale au fost primite recent 
unele . proiecte de lege care se 
află în curs de examinare la 
comisiile permanente de specia
litate. De asemenea, urmează a 
fi primite și alte lucrări. După 
avizarea lor de către comisii, 
toate acestea vor fi supuse dez
baterii Marii Adunări Naționale, 
într-o viitoare ședință, in cadrul 
actualei sesiuni.

Data reluării lucrărilor in 
plenul Marii Adunări Naționale 
urmează a fi anunțată din timp.

(Agerpres)
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HOTĂRÎREA
Marii Adunări Naționale privind adoptarea 

cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)
politicii de inormare atit pe Pămînt, cit 
măsuri de reducere efectivă și substan- 
nucleare și convenționale, pentru a se

tru a se pune capăt 
și în Cosmos, pentru 
țială a armamentelor 
asigura cetățenilor planetei o viață liniștită, fără teamă de 
război,

Marea Adunare Națională, exprimind voința fermă a oame
nilor muncii de la orașe șl sate, a tuturor cetățenilor Româ
niei socialiste de a sprijini intru totul politica de pace pro
movată cu strălucire de tovarășul Nicolae Ceaușescu, politică 
profund realistă, politică a faptelor, aprobă în unanimitate pro
punerea președintelui Republicii Socialiste România privind re
ducerea, in acest an, cu 5 la sută, a efectivelor, armamente
lor și cheltuielilor militare. Marea Adunare Națională își ma
nifestă ferma convingere că referendumul ce urmează să aibă 
loc vo da o puternică expresie voiriței poporului nostru de a 
trăi în pace și înțelegere cu toate popoarele lumii, preocupării 
sale ca prin înfăptuirea dezarmării să se asigure condițiile 
necesare realizării programelor de dezvoltare economico-so- 
cială a României, a năzuințelor de progres ale fiecărei na
țiuni.

Marea Adunare Națională ișl însușește aprecierea președin
telui Nicolae Ceaușescu cu privire la imperativul soluționării 
exclusiv pe calea pașnică, la masa negocierilor, a tuturor pro
blemelor care confruntă omenirea, rolul determinant al dia
logului în lumea contemporană, ih găsirea de căi și mijloace 
pentru eliberarea omenirii de povara înarmărilor, de coșmarul 
unui conflict nuclear nimicitor. Pornind de la faptul că re
centa intîlnire la nivel înalt sovieto-americană nu s-a înche
iat cu rezultate reale, dar in unele probleme s-a ajuns la puncte 
de vedere apropiate, Marea Adunare Națională consideră că 
trebuie să se persevereze in vederea obținerii, in cel mai scurt 
tjmp, de înțelegeri corespunzătoare în domeniile dezbătute. 
Avînd în vedere situația specială creată în Europa prin con
centrarea enormă de arme nucleare, de armament convențio
nal, prin existența celor două pacte militare, dobindește o ex
cepțională însemnătate aprecierea președintelui României pri
vind necesitatea de a se face totul pentru realizarea cit mal 
curînd posibil a unui acord pentru eliminarea totală a ra
chetelor nucleare cu rază medie de acțiune de pe continentul 
nostru, pentru trecerea la convorbiri in vederea realizării unui 
acord general de eliminare a tuturor armelor nucleare de pe 
teritoriul Europei, precum și reducerea substanțială a armamen
telor convenționale. Totodată, trebuie acționat pentru reducerea 
generală a armelor nucleare pînâ la înlăturarea lor completă.

Marea Adunare Națională consideră că un rol de cea mai 
mare importanță revine, în acest sens, Europei care a adus, 
ae-a lungul mileniilor, o uriașă contribuție la îmbogățirea te
zaurului de civilizație al întregii umanități, putînd să contribuie 
decisiv la înfăptuirea dezarmării și păcii, destinderii și înțe
legerii, la asigurarea unui viitor luminos omenirii.

Marea Adunare Națională consideră că un pas important

pe drumul realizării dezarmării îl reprezintă traducerea în viață 
a inițiativelor privind crearea de zone denuclearizate in Balcani, 
precum și in alte regiuni ale Europei, ale celorlalte conti
nente.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România 
își exprimă convingerea că în îmbunătățirea climatului de secu
ritate, destindere și colaborare pe continentul nostru un rol 
de seamă revine conferinței general-europene - ale cărei lu
crări urmează să se deschidă la Viena - cu contribuția activă 
a tuturor statelor participante, mari sau mici, în deplină egali
tate.

in condițiile deosebit de complicate ale lumii de azi, așa cum 
a subliniat președintele Nicolae Ceaușescu, se impune rezol
varea în spirit constructiv a tuturor problemelor contemporanei
tății. In acest sens, este mai necesar ca oricînd să se renunțe 
la politica de forță și la amenințarea cu forța, să se acționeze 
pentru rezolvarea problemelor litigioase dintre state numai și 
numai pe cale pașnică.

Marea Adunare Națională consideră că în actualele circum
stanțe ale vieții internaționale, marcate de adîncirea decala
jelor între țările bogate și cele sărace, de o necesitate strin
gentă este lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale. In contextul prefacerilor înnoi
toare, de substanță, ce trebuie să-și facă resimțită prezența în 
viața internațională, creșterea rolului Organizației Națiunilor 
Unite în abordarea și soluționarea problematicii lumii de ozl 
reprezintă o exigență de prim-ordin in consens deplin cu voința 
popoarelor de a trăi în condiții de pace, libertate și progres.

Problemele actuale ale vieții internaționale pot și trebuia 
să fie rezolvate intr-un mod nou, dat fiind că popoarele unite 
dispun de forța necesară pentru schimbarea cursului evenimen
telor, pentru realizarea unei lumi mai bune și mai drepte, fără 
arme, fără războaie, a unei lumi a dreptății, libertății și inde
pendenței.

Marea Adunare Națională, pornind de la unitatea dialectică 
a politicii interne și externe, își însușește pe deplin și subliniază 
importanta deosebită a tezei cuprinse în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia dezvoltarea economico-socială 
constituie o parte integrantă a activității internaționale, că 
succesele in construcția socialistă, in dezvoltarea economiei, 
științei, învățămîntului, culturii, în ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al poporului, în întărirea forței generale a 
patriei noastre constituie cea mai importantă contribuție la 
lupta pentru solutionarea constructivă, trainică, a problemelor 
mondiale, pentru dezarmare, colaborare și pace în lume I

Marea Adunare Națională își exprimă hotărirea de a acționa 
cu fermitate pentru înfăptuirea orientărilor, ideilor și inițiativelor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
pentru înfăptuirea neabătută a politicii externe românești de 
pace și colaborare, pentru creșterea și mai puternică a con
tribuției României la soluționarea tuturor marilor probleme ale 
vieții internaționale, ale dezarmării, securității și păcii în lume.

i. ‘t

Expunere la proiectul legii pentru modificarea unor prevederi din Constituția
Republicii Socialiste România și la proiectul legii cu privire la reducerea de către 

Republica Socialistă România cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare și la consultarea poporului in legătură cu aceasta, în cadrul unui referendum

Onorată Mare Adunare Na
țională.

Astăzi, in acest loc memora
bil al istoriei moderne a Româ
niei. unde înaintașii au luat 
cele mai îndrăznețe și hotărâ
toare decizii pentru destinele 
națiunii noastre, am ascultat cu 
toții. cu vie emoție și deosebit 
interes, strălucita expunere a 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
fiu bun și drept al acestui le
gendar pămînt românesc, pa
triot luminat a cărui îndelun
gată activitate revoluționară, 
de peste o jumătate de veac, a 
fost și este dăruită cu pasiune 
întăririi continue a independen
ței și suveranității naționale, 
bunăstării poporului și prospe
rității României.

Integrată organic în vasta 
operă social-politică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. in mo
numentala construcție a politi
cii externe a tării noastre, al 
cărei creator este președintele 
României, ampla expunere pe 
care am ascultat-o. azi. cuprin
de o analiză realistă, profund 
științifică a complexității situa
ției internaționale actuale și 
pune in lumină acțiunile ce 
sint necesare pentru realizarea 
dezarmării nucleare si conven
ționale. pentru asigurarea pă
cii. pentru dezvoltarea liberă si 
independentă a tuturor po
poarelor.

Trăim un moment important 
al vieții politice și sociale a 
României. La propunerea ilus
trului nostru președinte, cel 
de-al III-leâ Congres al oame
nilor muncii a aprobat să se 
treacă, pină la sfirșitul acestui 
an. la reducerea unilaterală 
de către Republica _ Socialistă 
România, cu 5 la sută, a arma
mentelor. efectivelor și cheltu
ielilor militare. Revine, acurn. 
Marii Adunări Naționale misi-

prezentată de tovarășul 
vicepreședinte al

unea de a legifera această 
hotărîre istorică și de a decide 
consultarea, in cadrul unui re
ferendum. a Întregului nostru 
popor.

Stimate tovarășe deputate. 
Stimați tovarăși deputati.
Din însărcinarea Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat și 
a Consiliului Național al Fron
tului Democrației si Unității 
Socialiste, vă prezint conside
rentele cu privire la proiectele 
documentelor menite să dea pu
tere de lege noii initiative de 
pace a României — una dintre 
cele mai inspirate și inteligen
te decizii politice ale mare
lui nostru președinte, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In acest 
înalt forum, reprezentanții aleși 
ai națiunii sint chemați să exa
mineze propuneri pătrunse de 
un puternic umanism revolu
ționar, de o deosebită însemnă
tate pentru munca si viata po
porului. pentru creșterea con
tribuției tării noastre la dez
voltarea climatului de pace și 
colaborare în întreaga lume.

Proiectul de lege pentru mo
dificarea unor prevederi din 
Constituția Republicii Socialis
te România, oe v-a fost înmî- 
nat. introduce noi reglementări 
constituționale. în baza cărora 
se asigură o și mai intensă 
participare directă a tuturor 
cetățenilor Ia adoptarea decizii
lor de importantă majoră pen
tru prezentul și viitorul patriei. 
In acest scop. Marii Adunări 
Naționale ii revine competenta 
de a hotări consultarea poporu
lui. prin referendum. Mo
dificările ce se propun a fi 
aduse Constituției, pe deplin 
corespunzătoare principiilor de

MANEA MĂNESCU, 

Consiliului de Stat
mocrației muncitorești revolu
ționare. conferă o nouă prero
gativă fundamentală conducăto
rului statului. Potrivit prevede
rilor constituționale cuprinse în 
acest proiect de lege, măsurile 
de importantă deosebită cu pri
vire la interesele supreme ale 
tării, ce urmează să fie supuse, 
de către Marea Adunare Națio
nală. spre consultarea poporu
lui, se stabilesc de președintele 
Republicii Socialiste România. 
Se propune, totodată, ca legea 
fundamentală a tării să inscrie, 
între atribuțiile Consiliului de 
Stat, aprobarea procedurii de 
organizare și desfășurare a re
ferendumului.

V-a fost prezentat, de aseme
nea. stimați tovarăși deputati, 
proiectul Legii cu privire la re
ducerea unilaterală. de către 
Republica Socialistă România, 
cu 5 la sută, a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor mili
tare și consultarea poporului în 
legătură cu această măsură ce 
a fost aprobată in unanimitate, 
după cum cunoașteți, și în ple
nara de ieri a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român. Proiectul noii legi, care 
dă expresie aspirațiilor pașnice 
ale poporului nostru, se înscrie 
între marile acte politice elabo
rate de președintele României, 
ce constituie o mîndrie pentru 
partidul nostru, pentru întregul 
popor.

Onorată Mare Adunare Națio
nală,

Vă sint supuse spre adoptare 
proiecte de legi ale. căror pre
vederi constituie o autentică 
expresie a genialei concepții 
dialectice, de mare amplitudine 
politică și științifică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, potrivit

căreia socialismul se construieș
te cu poporul, pentru popor. 
Așa cum se desprinde, cu deo
sebită claritate, din maglstraila 
expunere, de importantă mon
dială. pe care. azi. conducătorul 
partidului și statului a prezen- 
tat-o de la înalta tribună a 
Marii Adunări Naționale — 
vibrantă chemare umanistă la 
dezarmare și pace, la dezvol
tare liberă și independentă a 
fiecărei națiuni — prin noile 
legiferări poporul nostru este 
chemat să se pronunțe pentru 
o lume fără arme și fără răz
boaie. Aceste documente, al 
căror conținut este străbătut de 
un puternic spirit revoluționar 
și patriotic, sint, în condițiile 
situației internaționale actuale 
deosebit de încordate, o nouă 
dovadă a realismului și caracte
rului obiectiv al demersurilor 
de pace ale partidului și statului 
nostru, ale președintelui Repu
blicii Socialiste România.

Stimate tovarășe deputate. 
Stimați tovarăși deputati,
Rugămintea pe care v-o adre

sez. de a investi cu putere de 
lege proiectele ce v-au fost 
prezentate, se întemeiază pe 
adevărul incontestabil că aceste 
documente de largă semnifica
ție politică, internă și interna
țională, exprimă vocația și 
voința de pace proprii națiunii 
române, conjugate puternic cu 
hotărirea sa fermă de a trans
pune în viață cutezătoarele 
obiective stabilite de Congresul 
al XlII-lea prin munca eroică 
a întregului popor în măreața 
operă de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. într-o unitate social-politică 
de monolit în jurul partidului, 
al eminentului tribun national 
ce ne conduce spre comu
nismul atotbiruitor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru gloria 
scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

pentru modificarea unor prevederi din Constituția Republicii Socialiste România
In temeiul articolului 43 punctul 1 din Constituția Republicii 

Socialiste România,

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Art. I. - Constituția Republicii Socialiste România se modifică 
după cum urmează :

1. La articolul 43, după punctul "2 se introduce punctul 2* cu 
următorul cuprins :

„21. - Hotărăște consultarea poporului, prin referendum, 
asupra măsurilor de importanță deosebită care privesc interese 
supreme ale țării."

2. La articolul 63, după punctul 1 se introduce punctul 1* cu 
următorul cuprins :

„1‘. - Stabilește modul de organizare și desfășurare a 
referendumului."

3. La articolul 75, după punctul 2xse introduce punctul 21 cu 
următorul cuprins :

„21. — Stabilește măsurile de importonță deosebită ce privesc 
interese supreme ale țării, care urmează a fi supuse de către 
Marea Adunare Națională spre consultare poporului, prin 
referendum."

Art. II. - Constituția Republicii Socialiste România, republicată 
în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 167 din 27 decembrie 1974, 
cu modificările ulterioare și cu cele prevăzute in prezenta lege 
se va republica.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - LEGE
cu privire la reducerea de către Republica Socialistă România cu 5 la sută 

a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare și la consultarea 
poporului in legătură cu aceasta, in cadrul unui referendum

Avînd în vedere propunerea Președintelui Republicii Socialiste 
România ca țara noastră să treacă, pină la sfirșitul acestui an, 
la reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltu
ielilor militare și ia consultarea poporului pentru a hotărî în 
legătură cu această măsură, în cadrul unui referendum,

în temeiul articolului 43 punctul 3 din Constituție,

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se aprobă reducerea cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare ale Republicii Socialiste 
România.

Art. 2. — In legătură cu măsura privind reducerea armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor militare, Marea Adunare 
Națională hotărăște consultarea poporului, prin referendum, in 
ziua de 23 noiembrie 1986.

Mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Președinte al Republicii So
cialiste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimate tovarășe și stimați to
varăși deputati.

Sub puternica impresie a ma
gistralei cuvintări rostite de se
cretarul general al partidului, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în fata ale
șilor poporului, document pro
gramatic de o inestimabilă va
loare teoretică și practică, de

Raportul Comisiei constituționale și juridice a 
prezentat de tovarășul IOAN SĂLĂJAN, 

președintele comisiei

o deosebită semnificație is
torică. cu largi și puternioe re
zonanțe pe plan intern și inter
național. vă rog să-mi îngăduiți 
să prezint Raportul Comisiei 
constituționale și juridice asu
pra proiectului de lege aflat in 
dezbatere.

In urma analizei și discuțiilor 
care au avut loc. comisia a con
statat că modificările care în
tregesc Legea fundamentală a 
țării și care privesc organiza
rea de referendumuri pentru

consultarea nemijlocită a po
porului in probleme care anga
jează cerințele dezvoltării gene
rale și ale înfăptuirii libere și 
independente a destinelor na
țiunii. in vederea rezolvării lor 
in conformitate cu interesele și 
voința sa. dau expresie juridică 
acțiunii de perfecționare a sis
temului democrației noastre so
cialiste, revoluționare, care asi
gură participarea efectivă a po
porului la luarea hotăririlor ma
jore privitoare la destinele sale.

M.A.N.
Comisia dă o înaltă apreciere 

inițiativei și rolului determinant 
al secretarului general al parti
dului. președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la elaborarea 
proiectului de lege, care se în
scrie in contextul hotăririlor ce
lui de-al III-lea Congres al oa
menilor muncii, marele forum 
al democrației noastre socia
liste.

Avînd în vedere toate aceste 
considerente, comisia avizează 
favorabil. în unanimitate, pro
iectul de lege și propune Marii 
Adunări Naționale adoptarea lui 
în forma in care a fost pre
zentat.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Activitatea internațională a României privind dezvoltarea relațiilor politico-economice, a colaborării 
multilaterale cu toate statele, participarea activă la solutionarea problemelor complexe ale vieții 

mondiale, prin dialog si negocieri, la lupta pentru dezarmare si pace in lume
(Urmare din pag. I)
țiile internaționale, fiind convinși 
Că aceasta constituie singura cale 
pentru asigurarea libertății și in
dependenței naționale a fiecărei 
națiuni, pentru progresul economia 
și social. (Aplauze puternice).

Ne pronunțăm ferm pentru re
nunțarea la politica de forță și de 
amenințare cu forța, pentru res
pectarea dreptului fiecărei națiuni 
de a-și alege calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale în mod liber, fără 
nici un amestec din afară.

Realitatea, viața demonstrează, 
cu puterea faptelor de netăgăduit, 
că planurile de dezvoltare econo
mico-socială ale fiecărui popor 
deci și ale poporului nostru — se 
pot realiza numai în condiții de 
Dace. De aceea. în întreaga noastră 
activitate internațională acționăm 
cu hotărîre pentru dezvoltarea u- 
nei largi colaborări economice și 
tehnico-științifice cu toate statele 
lumii, pentru înfăptuirea dezarmă
rii nucleare și convenționale, pen
tru pace — bunul cel mai de preț 
al omenirii. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Analiza științifică a evenimente
lor mondiale demonstrează că via
ta internațională se caracterizează 
prin confruntarea a două tendin
țe diametral opuse. Una din aceste 
tendințe acționează în direcția po
liticii de forță, de încordare, de 
amestec în treburile interne ale 
altor state, de continuare a înar
mărilor. îndeosebi a celor nuclea
re. care fac să crească pericolul 
de război, al unei* catastrofe nu
cleare. A doua tendință se pronun
ță pentru destindere. împotriva 
forței, a cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare si pace. Realitatea ara
tă că s-a creat si se menține un 
echilibru relativ între aceste două 
tendințe diametral opuse din viata 
internațională. Se poate afirma că 
forțele care se pronunță pentru 
înarmare si politica de forță nu 
pot acționa însă cum ar vrea ele. 
Dar. în același timp, nici forțele 
realiste, care se pronunță pentru 
dezarmare si pace, nu sînt încă 

; suficient de puternice pentru a 
' determina o schimbare radicală a 
’ evenimentelor mondiale în direcția 
: destinderii si păcii.

Iată de ce se impune, ca o ne
cesitate. intensificarea luptei pen- 

“ tru izolarea politică internațională 
a forțelor care acționează în direc
ția încordării si războiului. în ace
lași timp, trebuie făcut totul pen
tru unirea forțelor celei de-a doua 
tendințe, care acționează în direc
ția destinderii, a dezarmării si 
păcii.

Pe baza realităților, se poate 
afirma că situația internațională 
continuă să fie deosebit de gravă, 
în viata mondială s-au acumulat 
multe probleme grave — econom;- 
ce si politice — si. din păcate, si 
în acest an au continuat să se 
adauge noi elemente care au com
plicat si agravat si mai mult si
tuația internațională. Trebuie spus 
că. și în acest an. cursa înarmă
rilor. inclusiv a celor nucleare, a 
continuat, s-au amplasat noi arme 
nucleare în Europa. în același 
timp. Statele Unite ale Americii 
au continuat să desfășoare expe
riențele cu arma nucleară. De ase
menea. în această perioadă au a- 
vut loc noi acțiuni de forță împo
triva unor state independente. 
S-au menținut si chiar s-au agra
vat unele din conflictele militare 
din diferite zone ale lumii. .

Iată de ce se poate afirma că a 
.crescut si mai mult pericolul unui 
nou război mondial, care. în actua
lele împrejurări, s-ar transforma 
inevitabil într-o catastrofă nuclea
ră. care ar duce la distrugerea a 
înseși condițiilor _ existentei vieții 
pe planeta noastră.

Este adevărat că. o dată cu în
răutățirea situației mondiale, s-au 
intensificat manifestările forțelor 
progresiste, antiimperialiste. forțe
lor realiste, ale popoarelor, ale opi
niei publice, ale diferitelor cercuri 
politice, științifice, culturale, in
clusiv religioase. în favoarea poli
ticii de pace, de dezarmare. îm
potriva primejdiei unui război nu
clear nimicitor.

în actuala situație internațio
nală. se poate afirma că problema 
fundamentală a epocii noastre este 
aceea a dezarmării nucleare și ge
nerale, a asigurării păcii pe pla
neta noastră. Nu există și nu poate 
exista astăzi o altă problemă mai 
importantă decît asigurarea drep
tului suprem al oamenilor, al po
poarelor la existență, la libertate, 
independență, la viată si _ pace ! 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“). Evenimentele atestă cu 
putere că în lume există puterni
ce forțe care se manifestă cu tot 
mai multă vigoare și care, acțio- 
nînd în deplină unitate, pot opri 
cursul spre încordare și război, pot 
impune un curs nou în viața 
internațională. spre destindere, 
dezarmare, colaborare și pace. De 
altfel, se poate spune că însăși 
desfășurarea unor tratative pentru 
dezarmare în diferite forumuri 
internaționale — inclusiv între 
Statele Unite ale Americii și 
Uniunea Sovietică — sînt rezulta
tul activității forțelor realiste, a 
tuturor popoarelor si forțelor po
litice progresiste de pretutindeni.

După cum este cunoscut. în 
prima jumătate a lunii octombrie 
a avut loc în Islanda întîlnirea 
dintre secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice,

generale, a dezvoltării încrederii șl 
colaborării internaționale.

Aceasta a și dus la intensificarea 
în Europa, în Statele Unite ale 
Americii și pe alte continente a 
acțiunilor pentru o politică realistă, 
de dezarmare și pace.

Salutăm faptul că atît conducă
torii Uniunii Sovietice, cît si ai 
Statelor Unite ale Americii decla
ră că înțelegerile si apropierea po
zițiilor realizate în Islanda nu tre
buie în pici un fel pierdute, ci 
trebuie să se continue tratativele, 
pornind de la pozițiile comune la 
care s-a ajuns.

România se pronunță pentru 
continuarea dialogului ne această 
bază si pentru noi întîlniri. inclu
siv la nivel înalt, sovieto-america- 
ne. Nu există o altă cale decît 
aceea a negocierilor, a acordurilor 
în direcția colaborării si dezarmă- 

. rii. pentru eliminarea armelor nu
cleare si reducerea armamentelor 
clasice ! Orice altă abordare nu 
răspunde intereselor păcii si con
stituie de fapt o politică spre 
război ! (Aplauze puternice).

Numai politica dialogului, a 
negocierilor răspunde atît interese
lor popoarelor sovietic și american, 
cît și intereselor popoarelor întregii 
lumi, cauzei generale a colaborării 
și păcii. (Aplauze puternice, în
delungate).

Stimați tovarăți,
în Europa s-a creat o situație 

deosebit de gravă ca urmare a 
amplasării unui mare număr de 
arme nucleare de tot felul și a 
concentrării celei mai mari can
tități de arme convenționale. în 
această situație, chiar un accident 
nuclear — fără a mai vorbi de o 
explozie nucleară — pune în pe
ricol viata tuturor popoarelor eu
ropene.

Pornind de la această realitate 
gravă, mă adresez din nou. în nu
mele poporului român, conducăto
rilor de state, guvernelor, precum 
și popoarelor din Europa, cu che
marea de a ne uni eforturile si a 
face totul pentru salvarea hatiu- 
nilor continentului european de la 
o catastrofă nucleară, de la distm- 
gere. pentru dezarmare, pentru 
pace ! (Aplauze puternice).

Mai mult ca oricînd se impune 
ca toate statele europene să-și asu
me răspunderea si să- acționeze, 
cu toată hotărîrea. pentru dezar
mare si pace.

După părerea noastră, trebuie 
să se pornească de la faptul că. în 
actualul raport mondial de forte. 
— în care Statele Unite ale Ame
ricii si Uniunea Sovietică au un 
rol covîrșitor — Europa unită poa
te aduce o contribuție de mare în
semnătate la soluționarea proble
melor complexe ale vieții interna
ționale.

Atît din punct de vedere militar, 
cît și din punct de vedere politic, 
economic, tehnico-stiintific. cultu
ral. Europa continuă să reprezin
te un factor important în contex
tul dezvoltării vieții mondiale. Se 
poate afirma că nu există în lume 
o altă forță care să poată contri
bui mai mult decît Europa la so
lutionarea problemelor mondiale, 
la realizarea unui acord între 
Uniunea Sovietică si Statele Unite 
ale Americii. Fără a subaprecia 
alte forte, trebuie spus că nici un 
alt continent, nici o altă forță — 
în afară de Europa — nu poate juca 
un rol atît de important în a de
termina trecerea la negocieri și a 
contribui la realizarea unor înțe
legeri corespunzătoare între Uniu
nea Sovietică si Statele Unite ale 
Americii în problemele armelor 
nucleare, ale dezarmării conventio
nale. precum ’si la soluționarea al
tor probleme complexe ale vieții 
internaționale. »

Iată de ce este necesar ca Eu
ropa. statele acestui continent 
să-și îndeplinească rolul, să-si asu
me răspunderea si să acționeze cu 
întreaga hotărîre în solutionarea 
problemelor grave de pe continent, 
din viata internațională.

Mai mult ca oricînd se impune 
ca țările europene să fie mult mai 
active si să facă totul pentru, rea
lizarea unei conlucrări mai strân
se între ele în problemele dezarmă
rii si păcii, precum si ale dezvol
tării economice si sociale.

Avem marea răspundere în fata 
popoarelor noastre, a întregii lumi 
de a întări colaborarea si unitatea 
țărilor europehe. pornind de la di
versitatea orânduirilor sociale. Nu
mai unită. Europa va putea juca 
un rol mai important în soluțio
narea problemelor complexe din 
viata internațională. în direcția 
păcii. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Totodată, considerăm că o mare 
însemnătate ar avea realizarea 
unei înțelegeri între țările Trata
tului de la Varșovia și țările din 
N.A.T.O. Situația care s-a creat 
după încheierea întîlnirii din Is
landa face necesar să fie intensi
ficate eforturile țărilor din cele’ 
două grupări militare în direcția 
dezarmării și păcii. în același 
timp, este necesară dezvoltarea 
colaborării între toate statele con
tinentului european.

Avînd în vedere pozițiile apro
piate în problemele rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
considerăm că este necesar să se 
continue negocierile pentru în
cheierea. în cel mai scurt timp, a 
unui acord privind eliminarea ra
chetelor cu rază medie, de acțiune 
din Europa, atît de către Statele 
Unite ale Americii. cît și de către

Mihail Gorbaciov. și președintele 
Statelor Unite ale Americii. Ro
nald Reagan, care s-a încheiat 
fără rezultate concrete.

Din informările directe și din 
declarațiile făcute de conducătorii 
Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite ale Americii reiese că s-au 
purtat discuții asupra unui larg 
șir de probleme. în primul rînd a 
armelor nucleare, și că asupra' 
unora s-a ajuns la poziții comune 
sau foarte apropiate.

Un rol important au avut. în 
această direcție, propunerile pre
zentate de tovarășul Gorbaciov în 
problemele armelor nucleare, în
deosebi cu privire la rachetele cu 
rază medie de acțiune și armelor 
strategice. în același timp, și Sta
tele Unite ale Americii au prezen
tat o serie de propuneri. Pe baza 
propunerilor prezentate de ambele 
părți s-a putut ajunge la apropie
rea punctelor de vedere.

Dăm o înaltă apreciere propu
nerilor prezentate de Uniunea So
vietică. care au o importanță deo
sebită și vor exercita fără îndo
ială o puternică influentă în în
treaga lume, inclusiv în Statele 
Unite ale Americii. în lupta pen
tru dezarmare și pace. (Aplauze 
puternice).

Se poate afirma că propunerile 
Uniunii Sovietice demonstrează o 
abordare nouă a dezarmării nu
cleare, a politicii de pace, că aces
tea deschid o perspectivă pentru 
desfășurarea cu succes a luptei 
pentru realizarea, dezarmării și 
pentru pace. Dar aceasta impune 
în general să se treacă de către 
toate statele,- și în primul rînd de 
către Statele Unite ale Americii, 
de asemenea la o nouă abordare 
a problemelor, pornind de Ia fap
tul că un război nuclear nu poate 
fi cîștigat. că el înseamnă distru
gerea omenirii, și de aceea trebuie 
făcut totul pentru eliminarea com
pletă. pentru totdeauna, a arme
lor nucleare de pe planeta noas
tră ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

După cum reiese din declarațiile 
partieipanților la întîlnirea din 
Islanda, cauza principală a nerea- 
lizării unei înțelegeri asupra pro- v. 
blemelor privind armele nucleare 
și a altor probleme o reprezintă . 
poziția Statelor Unite ale Ameri- k 
cii. a președintelui Ronald Reagan, - 
de a continua realizarea progra
mului așa-zisului „război al ste-: 
lelor“. ceea ce înseamnă, de fapt, 
trecerea la militarizarea Cosmo
sului.

Popoarele au așteptat anumite 
rezultate de la întîlnirea la nivel 
înalt sovieto-americană din Islan
da. Fără îndoială ar fi fost foarte 
bine dacă cel puțin asupra unora 
dintre problemele discutate se 
ajungea la anumite acorduri sau 
înțelegeri concrete.

Deși nu a fost posibil să se rea
lizeze unele acorduri în Islanda, 
dar însuși faptul că. asa cum au 
declarat cei doi conducători — so
vietic și american — s-a ajuns la 
puncte de vedere comune sau 
foarte apropiate asupra unor pro
bleme creează posibilitatea de a 
se acționa în viitor în vederea so
luționării acestora.

în lumina a ceea ce se cunoaște 
despre această întîlnire, se pot 
trage unele concluzii pentru viitor.

Prima concluzie este aceea că, 
pe baza negocierilor purtate cu 
dorința de a se ajunge la înțele
gere, este posibil să se ajungă la 
acorduri corespunzătoare asupra 
celor mai complicate probleme, 
inclusiv să se ajungă la înțelegeri 
corespunzătoare privind eliminarea 
armelor nucleare, realizarea dez
armării convenționale si a unei 
politici de pace.

A doua concluzie, după părerea 
noastră, este aceea că, în decursul 
a zeci de ani, s-au acumulat multă 
neîncredere și multe probleme 
care nu se pot soluționa într-un 
tințp scurt și printr-o abordare 
generală.

A treia concluzie este aceea că 
se impune o abordare nouă a pro
blemelor mondiale, și în primul 
rînd a problemei armelor nucleare.

Este necesar să se renunțe cu 
desăvîrșire de toate statele nu
cleare. dar în primul rînd de cele 
două mari puteri, la concepția 
greșită, perimată, după care armele 
nucleare întăresc capacitatea de 
apărare, de securitate a statelor 
și contribuie la menținerea păcii 
în lume.

De asemenea, trebuie să se re
nunțe de către S.U.A. la „războiul 
stelelor", care, sub nici o formă, 
nu poate să asigure o securitate 
mai bună a Statelor Unite ale 
Americii ; dimpotrivă, va face să 
crească insecuritatea, primejdia 
unui război nuclear, va duce la 
dezvoltarea cursei, înarmărilor în 
Cosmos.

O altă concluzie, mai generală, 
este aceea că problemele mon
diale nu se pot soluționa numai de 
cele două mari puteri — și că este 
necesară participarea activă a 
tuturor statelor și popoarelor, fără 
deosebire de mărime sau orânduire 
socială, la rezolvarea lor.

încheierea fără rezultate a întîl- 
nirii dintre conducătorii Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite ale 
Americii a dat loc la multe co
mentarii, de tot felul, atît negative, 
cît și pozitive.

Se poate aprecia că există o 
nemulțumire generală, pentru că 
s-a pierdut un moment care putea 
determina o schimbare radicală a 
situației internaționale în direcția 
dezarmării nucleare, a dezarmării 

Uniunea Sovietică și. totodată, să 
se asigure continuarea tratativelor 
pentru realizarea unui acord pri
vind eliminarea tuturor armelor 
nucleare de pe continentul nostru. 
Avînd in vedere că aceste arme 
privesc țările europene, este nece
sar ca țările din N.A.T.O. și Tra
tatul de la Varșovia să participe 
direct la aceste negocieri.

In același timp, considerăm că 
este necesar să se continue trata
tivele pentru realizarea unui acord 
privind reducerea cu 50 la sută, în 
prima etapă, a armamentelor stra
tegice.

Este necesar să se facă totul 
pentru realizarea unui acord gene
ral privind încetarea totală a ex
periențelor nucleare de către toate 
statele nucleare.

România consideră că se impu
ne angajarea tuturor statelor nu
cleare la negocierile pentru opri
rea experiențelor și eliminarea to
tală a armelor nucleare. Chiar 
dacă unele din aceste state ar 
urma să treacă la reducerea ar
melor nucleare într-o etapă ulte
rioară. trebuie să-și asume răs
punderea că vor renunța la arma 
nucleară, că vor acționa în con
cordantă cu cerințele opiniei pu
blice. ale popoarelor din întreaga 
lume, pentru eliminarea tuturor 
armelor nucleare din toate statele 
lumii. (Aplauze puternice)?

De asemenea, subliniez încă o 
dată, considerăm că este necesar 
ca Statele Unite ale Americii să 
renunțe la „războiul stelelor", la 
militarizarea Cosmosului si să se 
angajeze, cu toată hotărîrea, pe 
calea eliminării totale a armelor 
nucleare.

Sîntem pentru realizarea unui 
sistem eficace de control interna
tional cu privire la îndeplinirea, 
în întregime, a angajamentelor, 
înțelegerilor șî acordurilor în pri
vința dezarmării nucleare, a dezar
mării generale.

Republica Socialistă România 
consideră că este necesar să se 
treacă, totodată, și la reducerea 
radicală a armamentelor conven
tionale. astfel încît pînă în anul 
2000 să se realizeze o reducere cu 
cel puțin 50 la sută a armamen
telor. efectivelor și cheltuielilor 
militare.. în acest sens, considerăm 
Apelul-program. al țărilor socialis
te din Pactul de la Varșovia privind 
reducerea cu 25 la sută a arma
mentelor. efectivelor și cheltuieli
lor militare pînă în 1990. ca o pri
mă etapă importantă în dezar
marea convențională. Așteptăm 
răspunsul și propunerile corespun
zătoare din partea statelor din 
N.A.T.O.. precum și din partea 
altor state din Europa. Avem 
marea răspundere în fața popoa
relor noastre de a face totul pen
tru dezvoltarea încrederii, securi
tății. pentru dezarmare în Europa 
și în lume. Mai mult ca oricînd 
este necesar să șe treacă de la de
clarații la acțiuni reale, concrete, 
de dezarmare !

în acest sens, pornind de la po
litica sa consecventă de dezarma
re si pace. România este gata să 
treacă las realizarea în întregime a 
programului de dezarmare con
vențională. considerând aceasta ca 
o primă etapă în reducerea radi
cală. cu cel puțin 50 la sută pînă 
în anul 2000. a armamentelor con
venționale.
1

Stimați tovarăși,
Pe ordinea de zi a Marii Adu

nări Naționale se află proiectul de 
lege pentru reducerea unilaterală 
cu 5 la sută. încă în acest an, a 
efectivelor, armamentelor și chel
tuielilor militare și organizarea 
unui referendum în care întregul 
popor să se pronunțe în mod de
mocratic asupra acestei probleme 
importante a politicii partidului și 
statului nostru. Această propunere 
se bazează pe hotărîrea Congre
sului oamenilor muncii — marele 
forum al democrației muncitorești 
revoluționare — care a hotărît în 
unanimitate să propună întregului 
popor trecerea unilaterală de către 
România la măsuri reale de dezar
mare. Aceasta constituie expresia 
dorinței oamenilor muncii, a în
tregului nostru popor de a-și aduce 
contribuția activă la cauza dezar
mării și păcii în lume. (Aplauze 
puterniee, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — pace !“)

De la înalta tribună a Marii 
Adunări Naționale adresez în
tregului popor român chemarea de 
a răspunde, în cadrul referen
dumului ce va fi organizat în luna 
noiembrie, prin DA la această 
propunere.

Dragi tovarăși și prieteni, 
cetățeni ai României socialiste!

Să demonstrăm prin votul nos
tru pentru reducerea unilaterală cu 
5 la sută a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare 
voința nestrămutată a poporului 
român pentru înfăptuirea dezar
mării. și în primul rînd a dezar
mării nucleare, hotărîrea poporu
lui nostru de a se angaja cu toate 
forțele și de a participa activ la 
lupta pentru o lume fără arme, 
fără războaie ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Totodată, de la înalta tribună a 
Marii Adunări Naționale adresez, 
în numele întregului nostru popor, 
un apel solemn tuturor statelor 
europene, precum și Statelor Unite 
ale Americii și Canadei pentru 
trecerea de către fiecare, în mod 
unilateral, la o reducere cu 5 la 
sută a armamentelor și cheltuieli

lor militare. O asemenea măsură 
nu va pune, și nu poate pune, în 
pericol securitatea și suveranitatea 
nimănui ; dar trecînd la acțiuni 
concrete, reale de dezarmare se va 
demonstra voința fiecărei națiuni 
de a merge pe această cale, de a 
face totul pentru diminuarea 
încordării, a pericolului de război, 
pentru dezarmare generală, pen
tru colaborare și pace între toate 
națiunile lumii. (Aplauze puter
nice, prelungite).

în general, România consideră 
că este necesară o abordare nouă, 
mai îndrăzneață, pornind de la 
noile realități, pentru a putea 
avansa pe calea dezarmării, a păcii 
și colaborării.

Țara noastră salută încheierea 
cu succes a Conferinței de la Stock
holm, care, prin rezultatele ei, a 
demonstrat că este posibil să se 
ajungă la acorduri corespunzătoa- 

. re atunci cînd, și de o parte, și de 
alta, se acționează în aceeași 
direcție.

Ne pronunțăm pentru încheierea 
în cel mai scurt timp a Conferin
ței de la Viena pentru reducerea 
unor efective militare în centrul 
Europei. După părerea noastră, 
avînd în vedere obiectivele acestei 
conferințe și reducerea, de fapt 
simbolică, a efectivelor și arma
mentelor, esțe posibil să se ajungă 
în cel mai scurt timp la încheie
rea cu rezultate pozitive a aces
teia. Aceasta ar avea nu atît o 
însemnătate militară, ci mai mult 
o . însemnătate politică, demon
strând, încă o dată, că este posibilă 
realizarea de înțelegeri concrete 
pe calea dezarmării.

De asemenea, România acționea
ză cu toată hotărîrea pentru dez
voltarea colaborării și prieteniei cu 
toate statele din Balcani, pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării, fără 
arme nucleare și chimice. Susți
nem, de asemenea, realizarea unor 
asemenea zone în nordul și cen
trul Europei, precum și pe alte 
continente.

La începutul lunii1 noiembrie va 
începe la Viena notia conferință 
pentru securitate, cooperare si. de
zarmare în Europa. Considerăm că 
este necesar Că, încă de la început, 
să se acționeze — și, în ce o pri
vește. România va face totul — 
pentru desfășurarea în cele mai 
bune condiții a acestei conferințe, 
astfel ca ea să marcheze noi pași 
în direcția întăririi colaborării și 
cooperării între toate statele euro
pene, în direcția dezarmării, a unei 
Europe unite, a păcii și colaborării. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,
Țara noastră se pronunță cu toa

tă hotărîrea pentru încetarea tutu
ror conflictelor militare din diferi
te zone ale lumii și pentru solu
ționarea problemelor dintre state 
numai și numai prin tratative.

Ne pronunțăm pentru rezolvarea 
pe cale politică a problemelor din 
Orientul Mijlociu, pentru realiza
rea unei păci trainice și juste, care 
să asigure soluționarea globală a 
tuturor problemelor, si în primul 
rînd a problemei palestiniene, pe 
baza dreptului poporului palesti
nian la autodeterminare și la rea
lizarea unui stat propriu. In acest 
sens, considerăm necesară organiza
rea unei conferințe internaționale, 
sub egida Organizației Națiunilor 
Unite, cu participarea tuturor sta
telor interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palesti
nei și a Israelului, precum și a 
membrilor permanenți ai Consiliu
lui de Securitate. Sîntem, în acest 
sens, pentru constituirea unui co
mitet pregătitor din care să facă, 
de asemenea, parte atît Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei, 
cît și Israelul.

De asemenea, considerăm că tre
buie să se facă totul pentru a se 
ajunge în cel mai scurt timp la 
încetarea războiului dintre Iran și 
Irak, pentru renunțarea la orice 
acțiuni militare, care provoacă 
mari pierderi umane și materiale 
ambelor popoare, și pentru trece
rea la soluționarea problemelor 
dintre cele două țări prin trata
tive.

în același sens, ne pronunțăm 
pentru soluționarea conflictelor și 
din alte zone ale lumii numai prin 
tratative și negocieri.

România sprijină cu fermitate 
lupta popoarelor împotriva colo
nialismului. a neocolonialismului. 
pentru apărarea si consolidarea 
independentei naționale a fiecărui 
popor.

Condamnăm în modul cel mai 
hotărît politica rasistă, de apart
heid din Africa de Sud. Acordăm 
întregul sprijin S.W.A.P.O. în lupta 
pentru independență a poporului 
namibian.

In actualele împrejurări interna
ționale, România se pronunță cu 
toată hotărîrea pentru o abordare 
nouă, responsabilă, de către toate 
statele, a problemelor grave ale 
vieții internaționale.

Mai mult decît orice, trebuie 
puse pe primul plan interesele 
păcii, asigurarea condițiilor necesa
re ca uriașele mijloace ce se 
cheltuiesc pentru înarmare să fie 
puse în slujba dezvoltării econo- 
mico-sociale, a soluționării grave
lor probleme economice și sociale, 
inclusiv ale subdezvoltării.

Trebuie să facem totul ca minu
natele cuceriri ale științei și teh
nicii, ale cunoașterii umane în 
general, să fie puse numai și nu

mai în slujba progresului economic 
și social, să servească dezvoltării 
economico-sociale. bunăstării, in
dependentei. libertății si suverani
tății fiecărei națiuni ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
O latură importantă a activi

tății internaționale a țării noastre 
o constituie dezvoltarea puternică 
a schimburilor economice, a co
operării în producție cu toate sta
tele lumii. Pornim în mod con
secvent de la faptul că dezvoltarea 
colaborării economice internațio
nale, precum și a colaborării teh
nico-științifice constituie un factor 
important al vieții internaționale, 
al politicii de pace în lume.

Acordăm o mare însemnătate 
înfăptuirii programelor de lungă 
durată, a acordurilor cu țările so
cialiste din C.A.E.R., a acordului 
de cooperare tehnico-științifică 
pînă în anul 2000. Considerăm că 
sînt necesare măsuri hotărîte în 
vederea înfăptuirii acestor acor
duri, realizării în condiții mai 
bune a specializării și cooperării 
în producție, soluționării cu forțe 
comune a problemelor complexe 
ale științei și tehnicii, în vederea 
înfăptuirii neabătute de către fie
care tară a hotărârilor congreselor 
partidelor lor, a planurilor de 
dezvoltare economico-socială.

în același timp, dezvoltăm larg 
relațiile economice și tehnico-ști
ințifice cu toate țările socialiste. 
Acordăm o mare însemnătate în
tăririi colaborării și solidarității 
țărilor socialiste — și pe plan 
politic, și economic — ca un factor 
important al luptei pentru progres, 
pentru dezarmare, colaborare și 
pace în lume.

De asemenea, România acordă 
o mare însemnătate dezvoltării 
relațiilor economice cu țările în 
curs de dezvoltare, realizării unor 
acțiuni de cooperare în producție 
cu aceste state, în vederea dezvol
tării economico-sociale indepen
dente. în general, înscriem rela
țiile cu țările în curs de dezvol
tare ca o parte integrantă a luptei 
împotriva neocolonialismului, a 
subdezvoltării, pentru progres, de
zarmare și pace.

în același timp, dezvoltăm larg, 
în spiritul principiilor coexistenței 
pașnice, și relațiile economice și 
tehnico-științifice cu țările capita
liste dezvoltate. Considerăm că a- 
ceasta constituie o parte importan
tă a luptei pentru dezvoltarea eco
nomico-socială a fiecărei națiuni, 
pentru dezarmare și pace în lume.

Sîntem hotărâți să participăm 
activ la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de 
valori materiale și spirituale.

Privim problemele mondiale în 
deplina lor unitate dialectică, con- 
siderind că trebuie să facem totul, 
atît în direcția intensificării cola
borării economice, tehnico-științi
fice, culturale, cît și a soluționării 
problemelor complexe ale vieții in
ternaționale, pentru asigurarea u- 
nei păci trainice și respectarea de
plină a independenței fiecărei na
țiuni, care să asigure fiecărui po
por dezvoltarea economico-socială 
și ridicarea bunăstării sale din toa
te punctele de vedere. Aceasta co
respunde intereselor fiecărei na
țiuni, intereselor păcii și colaboră
rii în întreaga lume. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Avînd în vedere situația econo
mică deosebit de gravă, accentua
rea crizei economice mondiale și, 
în primul rînd, înrăutățirea conti
nuă a situației țărilor în curs de 
dezvoltare, România se pronunță 
cu hotărîre pentru o soluționare 
globală a problemelor subdezvoltă
rii, pentru o nouă ordine economi? 
că mondială. Considerăm, în acest 
sens, că este necesară organizarea 
unei conferințe internaționale, în 
cadrul Organizației Națiunilor U- 
nite. la care să participe atît țările 
în curs de dezvoltare, cît si țările 
dezvoltate. în vederea realizării u- 
nor acorduri corespunzătoare asu
pra tuturor problemelor, inclusiv 
în ceea ce privește soluționarea 
globală a datoriilor externe ale ță
rilor în curs de dezvoltare.

România a prezentat, în aceste 
probleme, atît în organismele eco- 
nomico-financiare Internationale, 
cît și la Organizația Națiunilor 
Unite, o serie de propuneri con
crete, bine cunoscute, și de aceea 
nu doresc să mă refer acum la ele.

Problemele subdezvoltării, ale 
noii ordini economice mondiale, 
inclusiv ale datoriilor externe, sînt 
probleme nu numai economice, 
dar, în primul rînd, politice. Ele 
cer o abordare nouă, o abordare 
politică, pornind de la necesitatea 
realizării unor relații noi, de de
plină egalitate și echitate, care să 
permită progresul fiecărei econo
mii paționale și, în primul rînd, 
dezvoltarea mai rapidă a țărilor în 
curs de dezvoltare, asigurarea unei 
dezvoltări armdnioase a tuturor 
statelor, a economiei mondiale în 
ansamblu.

O asemenea abordare și soluțio
nare constituie astăzi o necesitate 
obiectivă și reprezintă un factor de 
importanță deosebită în soluționa
rea problemelor grave ale vieții 
mondiale, inclusiv a problemelor 
dezarmării. Trebuie să pornim de 
la tealitatea lumii de azi, de la 
faptul că între problemele subdez
voltării economice, problemele po
litice și ale dezarmării există o in
terdependență și condiționare re
ciprocă. Numai soluționarea com

plexă, într-un mod nou, democra
tic, a acestora va deschide calea 
spre o lume a dreptății și echității 
sociale, spre o lume mai dreaptă și 
mai bună pe planeta noastră. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Avînd în vedere problemele 
grave ale vieții mondiale, este ne
cesară participarea activă la solu
ționarea lor a tuturor statelor, in
diferent de mărime sau de orin- 
duire socială.

In mod deosebit doresc să sub
liniez necesitatea întăririi colabo
rării țărilor mici și mijlocii, a ță
rilor în curs de dezvoltare, a țări
lor nealiniate — și participarea lor 
mai activă la soluționarea tuturor 
problemelor internaționale.

De asemenea, ne pronunțăm 
pentru creșterea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite, al altor orga
nisme internaționale, în soluționa
rea marilor probleme ale lumii 
contemporane.

Partidul Comunist Român se 
pronunță ferm pentru dezvoltarea 
unei largi colaborări cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste, social-demo- 
crate, cu alte partide democratice 
și forțe progresiste și de eliberare 
națională, cu ‘toate organizațiile 
care se pronunță pentru dezarmare 
și pace, pentru respectarea ne
abătută a independenței și suve
ranității fiecărui popor.

Avem ferma convingere că întă
rirea solidarității și colaborării 
acestor forțe politice are o mare 
însemnătate în marea luptă pen
tru dezarmare și pace, pentru pro
gres economic și social, pentru 
respectarea independenței fiecărei 
națiuni. (Aplauze puternice, pre
lungite). Deși situația internațio
nală este deosebit de gravă, avem 
ferma convingere că în lume există 
forțe puternice, că acțiunea unită 
a tuturor popoarelor poate și va 
determina o schimbare a situației 
internaționale, trecerea la măsuri 
reale de dezarmare, la soluționa
rea democratică a tuturor proble
melor complexe ale vieții interna
ționale în interesul fiecărei na
țiuni, al colaborării, independenței 
și păcii în întreaga lume. (Aplauze 
puternice, prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu — pace „Dezarmare
— pace !“).

De la înalta tribună a Marii 
Adunări Naționale, în numele po
porului român, adresez încă o dată 
chemarea tuturor statelor și po
poarelor, parlamentelor din întrea
ga lume de a acționa într-o co
laborare tot mai strânsă pentru 
triumful rațiunii, pentru dezarma
re, pentru libertatea și indepen
dența popoarelor, pentru o nouă 
ordine economică, pentru o lume 
a păcii, în care fiecare națiune să 
se poată dezvolta în mod liber, 
fără teama Vreunei agresiuni sau 
intervenții în treburile interne ale 
vreunui stat. (Aplauze puternice).

Doresc să asigur, de la această 
înaltă tribună, pe prietenii noștri 
de peste hotare, toate popoarele 
lumii, că poporul român va face 
totul și nu va precupeți nimic 
pentru a-și aduce contribuția la 
victoria cauzei dezarmării și 
păcii, realizării unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta 
noastră. (Aplauze puternice, pre
lungite. Se scandează „Ceaușescu
— pace !“, „Ceaușescu, România — 
pacea și prietenia !“).
i

Stimați tovarăși,
Dezbătând problemele interna

ționale și angajîndu-ne de a ac- 
■ tiona cu toată hotărîrea în direc
ția soluționării lor. pentru dezar
mare și pace, este necesar să sus
ținem această politică prin inten
sificarea eforturilor în vederea în
făptuirii neabătute a planului pe 
1986 la toți indicatorii, punînd 
astfel o bază trainică pentru reali
zarea întregului cincinal 1986— 
1990. care asigură trecerea patriei 
noastre într-o nouă etapă de dez
voltare. Trebuie să avem perma
nent în vedere că dezvoltarea 
economico-socială constituie o 
parte integrantă a activității inter
naționale si că succesele în con
strucția socialistă, în dezvoltarea 
economico-socială, în ridicarea ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului. întărirea forțelor 
generale ale patriei noastre con
stituie cea mai importantă contri
buție la lupta pentru soluționarea 
trainică a problemelor mondiale, 
pentru dezarmare, pentru pace în 
lume !• (Aplauze puternice, prelun
gite).

De la această înaltă tribună a 
Marii Adunări Naționale adresez 
tuturor oamenilor muncii. întregu
lui nostru popor urarea de noi și 
noi succese în întreaga activitate, 
de noi și noi împliniri în muncă, 
în viată, urarea de a face totul 
pentru înfăptuirea neabătută a 
programelor și planurilor de ridi
care a patriei noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație, de întă
rire continuă a forței mate
riale. a independentei și su
veranității României 1 (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu șl 
poporul !“; „Ceaușescu — pace !"; 
„Ceaușescu, România — pacea și 
prietenia Intr-o atmosferă de 
puternică însuflețire, toti cei pre
zentă în sală se ridică in picioare 
și ovaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, forța 
politică conducătoare a națiunii 
noastre, pentru secretarul general 
al partidului și președintele țării, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU).
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Din cuvîntul participanților la dezbateri 
CUVlNTUL DEPUTATULUI

IOAN TOTU
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
președinte al Republicii Socia
liste România, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Onorată Mare Adunare 
Națională,

Expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului 
nostru, președintele Republicii 
Socialiste România, in cadrul 
sesiunii actuale a Marii Adunări 
Naționale reprezintă prin con
ținutul său o magistrală contri
buție la îmbogățirea gindirii 
politice universale și a practicii 
negocierilor în vederea salvgar
dării păcii și securității inter
naționale. Profunda analiză 
științifică asupra raportului "de 
forțe pe plan internațional, con
cluziile și noile propuneri 
concepute de președintele 
tării noastre — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — sinteti
zează, în fapt, o nouă strategie 
in politica internațională pri
vind modul de creare a condi
țiilor necesare pentru soluțio
narea problemelor fundamen
tale ale etapei actuale.

In cadrul acestei strategii, de
mersurile și acțiunile cuteză
toare și realiste ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind în
făptuirea dezarmării, si în pri
mul rind a dezarmării nucleare, 
pentru eliberarea popoarelor 
de pericolul unui nou război 
ocupă locul primordial. Noua 
și strălucita inițiativă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
privind reducerea de către țara 
noastră in acest an cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare și organi
zarea unui referendum, pe baza 
căruia să se treacă la înfăptui 
rea ei, sintetizează opțiunea 
fermă a poporului nostru pen
tru pace, progres și prosperitate 
și are semnificații multiple pe 
plan international.

Avem cu toții întipărite în 
memorie momentele de entu
ziasm și mindrie patriotică, at
mosfera vibrantă în care cei 
peste 11 000 de participanti la 
cel de-al III-lea Congres al 
oamenilor muncii, dînd expre
sie actului de voință a între
gii națiuni, au aprobat în una
nimitate această inițiativă a 
secretarului general al partidu
lui nostru — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Viu și puternic este 
ecoul acestei hotărîri în rîndu- 
rile .tuturor cetățenilor patriei 
noastre, care și-au exprimat ade
ziunea deplină prin grai, scris 
și fapte la această măsură. Te
melia de granit a acestei una
nimități este — așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
convingerea de nestrămutat a 
poporului nostru că realizarea 
minunatelor programe de dez
voltare economico-socială a 
României, de ridicare continuă 
a gradului de civilizație și 
bunăstare, ca. de altfel, a nă
zuințelor de progres ale tuturor 
popoarelor europene și din în
treaga lume nu se pot împlini 
decît printr-o politică de dezar
mare, destindere și pace.

Pornind de la gravitatea și 
complexitatea situației din Eu
ropa și din întreaga lume și re- 
flectind cerințele actuale ale 
schimbării cursului evenimen
telor internaționale, această ini
țiativă marchează trecerea de 
la vorbe la măsuri practice de 
dezarmare, ceea ce înseamnă o 
schimbare radicală a raporturi
lor dintre negocieri și acțiunile 
concrete de dezarmare. In etapa 
actuală, primordial devine tre
cerea la înfăptuirea unor mă-

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
DUMITRU CONSTANTIN

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputati,
Lucrările celui mai înalt fo

rum legislativ al țării se des
fășoară in atmosfera de puter
nică angajare a intreguiui po
por pentru realizarea exempla
ră a sarcinilor primului an al 
celui de-al Vlll-lea cincinal, 
pentru înfăptuirea heabâtută a 
istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XlII-lea al partidului, 
care asigură ridicarea României 
la un nou stadiu de dezvoltare 
economică și socială.

De o excepțională semnifica
ție pentru viitorul de prospe
ritate al națiunii noastre socia
liste, pentru continua afirmare 
a politicii de pace, independen
tă și colaborare a țârii noastre, 
actualul moment politic pe care 
il trăim ne oferă un nou prilej 
de a da expresie — alături de 
întregul nostru popor — senti
mentelor de aleasă stimă, 
profundă recunoștință și nețăr
murită dragoste față de con
ducătorul partidului și sta
tului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul glo
rios al României moderne, erou 
între eroii neamului, care, prin 
strălucita sa activitate revolu
ționară și patriotică, a durat ță
rii cea mai temeinică garanție 
a propășirii ei libere și dem
ne, pe noi culmi de progres și 
civilizație.

Document de istorică însem
nătate, cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fața Marii Adunări Naționale, 
în fata intreguiui nostru popor 
iși are puternic ecou în conști
ința națiunii, dind o elocventă 
expresie voinței ferme a po
porului nostru de a face totul 
pentru dezvoltarea multilaterală 
a patriei, intr-o lume a păcii și 
conlucrării, fără arme și răz
boaie.

Izvorite din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
amplu și convingător argumen
tate in magistrala sa cuvintare 
de astăzi, proiectul de lege cu 
privire la modificarea unor pre
vederi din Constituția tării și 
proiectul de lege cu privire la 

suri practice de reducere a ar
mamentelor. efectivelor și chel
tuielilor militare. Subliniind 
acest aspect, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în magis
trala sa cuvintare, arăta : „Noi 
am dori ca această hotărîre a 
poporului nostru să constituie 
și un exemplu pentru alte na
țiuni, pentru alte popoare, de 
a se trece la o reducere unila
terală a efectivelor și cheltuie
lilor militare, pină la realizarea 
unor acorduri generale în a- 
ceastă problemă'*.

Totodată. inițierea acestei 
măsuri de către România — 
țară socialistă participantă la 
Tratatul de la Varșovia — de
monstrează hotărîrea fermă a 
poporului nostru pentru trece
rea la înfăptuirea efectivă a 
programului adoptat în luna 
iunie a.c„ de reducere cu 25 
la sută pină în anul 1990 a for
țelor armate, a armamentelor 
convenționale și a cheltuielilor 
militare. Sintem convinși că, 
dacă și celelalte țări socialiste 
participante la Tratatul de la 
Varșovia vor trece la înfăptui
rea practică a acestui program, 
va avea loc. așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
în expunerea sa de astăzi — 
„izolarea politică a forțelor care 
acționează în direcția înarmării 
și războiului", iar forța de 
atracție și influența socialismu
lui în lume vor cunoaște noi di
mensiuni.

In spiritul acestei poziții 
principiale izvorite din grija 
statornică față de interesele 
fundamentale ale poporului 
nostru, ale întregii umanități, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat mesaje tuturor șefilor 
de stat și guvern din Europa, 
din S.U.A. și Canada, de a 
trece, fiecare din statele respec
tive, la reducerea armamente
lor. efectivelor și cheltuielilor 
militare. Prin aplicarea unei 
asemenea măsuri s-ar demon
stra voința de acțiune in direc
ția dezarmării și păcii, spre 
binele și prosperitatea tuturor 
popoarelor.

Este pentru mine o onoare să 
informez Marea Adunare Națio
nală că cercurile politice, opi-r 
nia publică internațională au 
primit cu deosebit interes noua 
inițiativă a președintelui țării 
noastre — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — si au dat 
o inaltă apreciere contribu
ției României la soluționarea 
problemelor fundamentale ale 
omenirii.

Cu deosebită stimă si admi
rație pentru activitatea dumnea
voastră revoluționară, tovară
șe președinte — activitate 
de peste cinci decenii — 
vă rog să primiți respectuoa
se mulțumiri pentru noile con- . 
tribuții și inițiative la soluțio
narea problemelor internaționa
le. care amplifică prestigiul 
României. însoțite de angaja
mentul nostru ferm de a acțio
na cu întreaga capacitate pen
tru înfăptuirea sarcinilor care 
ne revin.

In încheiere, vă rog să-mi în
găduiți s^-mi exprim totala 
adeziune fată de documentele 
supuse dezbaterii Marii Adunări 
Naționale, cu convingerea de 
nestrămutat că votul intreguiui 
popor. în cadrul referendumu
lui. va reprezenta o nouă și pu
ternică manifestare a unității 
de monolit a națiunii noastre în 
jurul celui mai iubit și stimat 
fiu al poporului român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. o grăi
toare reafirmare a voinței de 
pace a tuturor cetățenilor 
României socialiste, a hotărîrii 
lor de a acționa pentru făuri
rea unei lumi fără arme și fără 
războaie.

reducerea de către România cu 
5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare și 
la consultarea poporului în ca
drul unui referendum in legă
tură cu aceasta se înscriu orga
nic in acțiunile de larg răsunet 
internațional, caracterizate de 
inaltă răspundere față de desti
nele umanității, prin care con
ducătorul partidului și statului 
nostru s-a impus în conștiința 
întregii omeniri ca un neobosit 
luptător pentru împlinirea idea
lurilor de înțelegere, colaborare 
și prietenie între toate națiunile 
lumii, ca înflăcărat militant 
pentru înlăturarea primejdiei 
nucleare, ca un mare erou al 
păcii.

Noua și strălucita dumneavoas
tră inițiativă, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
întrunește adeziunea unanimă a 
poporului român, conștient că 
adoptarea unei asemenea mă
suri nu are implicații asupra 
capacității de apărare a patriei 
noastre, dar deschide calea spre 
reduceri reale. spre negocieri 
serioase.

Avînd conștiința nestrămuta
tă că. așa cum ați subliniat 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral. în excepționala cuvintare pe 
care ați rostit-o astăzi în Parla
mentul tării. îndeplinirea tutu
ror planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei noastre, ca și ale tuturor 
țârilor lumii nu se pot înfăp
tui decît in condiții de pace, pu
ternicul colectiv de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de 
mașini grele București iși afir
mă deplinul acord cu proiectele 
de legi, sprijinind din adincul 
inimii, alături de toți oamenii 
muncii din patria noastră, noua 
și strălucita inițiativă de pace și 
dezarmare a României.

Ne exprimăm încrederea că 
măsura concretă luată de tara 
noastră va fi o sursă de inspi
rație și pentru alte state, că a- 
pelurile la realizarea unor acor
duri efective de dezarmare. în
deosebi in Europa, la eliminarea 
armelor nucleare cu rază medie 
de acțiune, a tuturor armelor 
nucleare, atît pe continentul 
nostru, cit și pe intreaga plane
tă. pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu. marile fo

ruri democratice ale României 
le-au adresat statelor lumii, vor 
determina puternice acțiuni și 
demersuri efective pe calea fău
ririi unei lumi mai bune și mai 
drepte, a păcii și conlucrării.

Ferm hotărîți să urmeze 
neabătut luminosul dumnea
voastră exemplu de patriot re
voluționar înflăcărat, oamenii 
muncii din Întreprinderea noas
tră iși exprimă. mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. an
gajamentul solemn de a acționa

CUVlNTUL DEPUTATEI 
LINA CIOBANU

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Magistrala expunere prezenta

tă Marii Adunări Naționale de 
președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă 
un moment de importanță isto
rică în viața social-politică a 
țării și de largă rezonanță in
ternațională prin analiza profund 
științifică a situației internațio
nale ' si bogăția de idei, de 
soluții și căi de rezolvare a ma
rilor și complexelor probleme cu 
care se confruntă astăzi ome
nirea. Tezele formulate și cu a- 
cest prilej demonstrează cu pu
terea faptelor personalitatea de 
geniu a conducătorului partidu
lui și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele României și-a 
ciștigat, atît in țară cit și în in
treaga lume, renumele de Erou 
al păcii, de cel mai viguros apă
rător al dreptului popoarelor la 
viață, la pace. Dumneavoastră 
vă datorăm intreaga noastră re
cunoștință pentru nobila activi
tate depusă in numele idealuri
lor supreme ale umanității, ex
primate cu atîta claritate pe toa
te continentele lumii. încercăm 
cu toții un sentiment de legiti
mă mindrie știind că astăzi pa
tria noastră — Republica Socia
listă România — este larg apre
ciată, stimată și prețuită în in
treaga lume pentru realiză-ile 
obținute în construcția noii orân
duiri, pentru politica sa dinami
că de pace și colaborare, pentru 
rolul activ și contribuția con
structivă pe care dumneavoas
tră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o aduceți Ia soluțio
narea marilor probleme ale lu
mii contemporane. Simțim o 
profundă satisfacție și mîndr’e 
pentru faptul că o serie de teze 
de bază ale politicii externe a 
partidului, și statului nostru, nu
meroase idei, demersuri și con
cepte formulate de dumnea
voastră, personal, au găsit un 
ecou profund in opinia publică, 
au fost preluate și însușite de 
diferite foruri internaționale, 
înscrise ca documente impor
tante care jalonează evoluția 
vieții politice contemporane. 
Tezele, conceptele și ideile cu 
privire la desfășurarea vieții in
ternaționale sînt tot mai larg 
cunoscute și apreciate ca un te
zaur important al gindirii po
litice a epocii noastre, ca un 
aport original în soluționarea 
problemelor majore care preo
cupă astăzi omenirea.

Este bine cunosqută în întrea
ga lume consecventa cu care 
militați, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ca în rela
țiile dintre state să se instau
reze ca principiu universal re
zolvarea tuturor diferendelor 
dintre state numai și numai pe 
calea tratativelor. Numai prin 
tratative purtate cu răbdare și 
răspundere se poate ajunge la 
reglementări și soluții pe care 
popoarele le așteaptă. O altă 
idee genială exprimată clar de 
dumneavoastră este aceea că 
fără participarea popoarelor, a 
tuturor statelor nu se vor pu
tea soluționa problemele dez
armării și păcii:

Noua inițiativă a dumnea
voastră de a se trece la redu
cerea cu 5 Ia sută a armamente
lor. ’efectivelor și cheltuielilor 
militare ale statului român și 
organizarea unui referendum na
țional in acest sens constituie, 
de asemenea, un act de covîrși- 
toare importanță politică inter
națională. Pentru că, așa cum 
ați subliniat, pacea lumii are 
nevoie de fapte, de acțiuni și 
măsuri concrete.

Această propunere, adoptată 
în unanimitate de cel de-al III- 
lea Congres al oamenilor mun
cii, îmbogățește tezaurul iniția
tivelor și demersurilor neobosite 
ale dumneavoastră, ca genial vi
zionar, luminos exemplu de 
luptător neobosit pentru priete-

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
CONSTANTIN ARSENI

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați,
Doresc să-mi exprim, înainte 

de orice, admirația față de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
marele om de stat, călăuzit de 
cele mai inalte principii uma
niste, căruia România, poporul 
nostru îi datorează tot ce s-a 
Înfăptuit măreț și durabil pe 
meleagurile românești in ulti
mele două decenii ; procesul de 
prefacere radicală a întregii 
noastre societăți, progresul ei 
neîntrerupt pe toate planurile, 
perspectivele minunate ce i s-au 
deschis au ca scop omul și por
nesc de la încrederea absolută 
a conducătorului partidului și 
statului nostru în posibilitățile 
nelimitate de desăvirșire a fiin
ței umane.

Politica externă a României, 
promovată cu strălucire de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
izvorăște din grija sa adincă 
pentru viitorul patriei noastre 
libere și demne, pentru soarta 
istoricei opere de construcție 
revoluționară în care ne-am 
angajat, pentru valorile create 
de civilizația și cultura tuturor 
popoarelor ; dar, prin obiecti
vul nobil pe care și-l propune 

cu dăruire, abnegație și răspun
dere comunistă pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan pe acest an și pe Întregul 
cincinal, a mărețelor hotărîri ale 
Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Român, a- 
ceasta constituind, așa cum in 
mod strălucit ați subliniat dum
neavoastră, cea mai importantă 
contribuție a noastră la promo
varea politicii de dezarmare și 
pace în lume, de largă înțelege
re- și colaborare internațională.

nie și colaborare între popoare, 
pentru pacea lumii.

Dînd glas celor mai alese gîn- 
duri și sentimente de fierbinte 
dragoste și prețuire ale milioa
nelor de membri ai sindicatelor 
din țara noastră, aducem un 
cald omagiu marelui și înțelep
tului nostru conducător, secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru îndelungata și rodnica acti
vitate revoluționară pusă în sluj
ba făuririi cu poporul și pen
tru popor a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a înăl
țării României pe culmile lumi
noase ale comunismului, edifi
cării unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Cu sentimente de adincă stimă 
și respect, ne exprimăm recu
noștința pentru contribuția de 
înaltă valoare la progresul so
cietății socialiste românești, la 
cauza păcii în lume, pe care o 
aduce tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, 
personalitate de frunte a condu
cerii partidului și statului nos
tru, savant de largă recunoaș
tere internațională, care — in 
fruntea Comitetului Național 
Român „Oamenii de știință și 
pacea" — desfășoară o neobosită 
activitate pentru sporirea apor
tului oamenilor de știință din 
patria noastră si din toate țările 
Ia triumful păcii și înțelegerii 
între popoare.

în aceste momente grele, to
varășul Nicolae Ceaușescu a che
mat din. nou guvernele și po
poarele lumii la unirea e- 
forturilor pentru asigurarea 
păcii și a avertizat cu lu
ciditate și clarviziune că in ac
tualele imprejurări nu există 
problemă mai importantă pentru 
soarta omenirii, pentru exis
tența ei decît dezarmarea și pa
cea, că este timpul să se trea
că de la declarații de intenții 
Ia pași concreți, la măsuri fie 
și parțiale pe calea dezarmării 
generale și în primul rind a ce
lei nucleare. Poporul nostru, ca 
de altfel toate popoarele lumii, 
dorește să-și făurească un viitor 
tot mai luminos, de progres și 
prbsbeMtate. Aceste idealuri nu 
pot fi realizate decît in condiții 
de pace și liniște, de înțelegere 
și colaborare internațională. Iată 
de ce susținem întru totul si ne 
exprimăm profunda mindrie si 
recunoștință față de noua ini
țiativă a marelui și strălucitului 
nostru conducător al partidului 
și statului, căreia Marea Adu
nare Națională și apoi întreaga 
națiune, în referendumul din 
noiembrie. îi va da deplina apro
bare, cu speranța că va fi ur
mată și de alte țări, ceea ce va 
servi cauzei dezarmării, secu
rității și păcii.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe președinte al țării, că 
toți oamenii muncii, membri de 
sindicat din țara noastră, au în
țeles foarte bine chemarea ce 
ne-ăți adresat-o șl vor face to
tul pentru îndeplinirea exem
plară a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, a progra
melor prioritare, a cerințelor re
voluției tehnifio-științifice și ale 
noii revoluții agrare, cu convin
gerea fermă că dezvoltarea eco
nomico-socială a României con
stituie o contribuție de seamă la 
cauza socialismului, a țăcii și 
colaborării internaționalei Toți 
membrii sindicatelor vor parti
cipa cu entuziasm la marele re
ferendum al păcii, propus de 
dumneavoastră, și vor aproba 
reducerea cu 5% în acest an a 
efectivelor, armamentelor și 
cheltuielilor militare.

Votînd cu deplină satisfacție 
documentele supuse dezbaterii, 
asigurăm Marea Adunare Națio
nală că sindicatele din tara 
noastră vor acționa cu fermitate 
pentru dezarmare, destindere și 
pace, așa cum ne îndeamnă vi
brantele chemări ale marelui 
nostru conducător, mîndria și 
nădejdea poporului român, con
știința luminoasă a omenirii 
contemporane, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— pacea universală —, ea con
stituie nu numai o concepție 
politică, ci și una umanitară, 
etică, pentru că pe Terra viața, 
evoluția ei, adevărată epopee a 
naturii, au un sens, un singur 
sens — omul, magistrala civili
zației și a culturii omenești.

In această concepție profund 
urtianistâ a președintelui 
Nicolae Ceaușescu se înscrie și 
propunerea sa privind reduce
rea unilaterală cu 5 la sută, de 
către România, ă armamente
lor, efectivelor și cheltuielilor 
militare; motivația ei constă in 
faptul că arsenalul îngrozitoare
lor instrumente de nimicire a- 
cumulate astăzi, în special in 
Europa, este, după cum știm, 
atît de enorm, incit poate dis
truge de cîteva ori intreaga 
planetă, ceea ce — este de la 
sine înțeles — ar însemna sfîr- 
șitul vieții, al omului, al în
tregii civilizații umane.

Așa cum sublinia pe 
bună dreptate președintele 
Nicolae Ceaușescu, o asemenea 
reducere cu 5 la sută a chel
tuielilor militare nu va afecta 
cu nimic securitatea, forța 
noastră de apărare, dar va avea 
o influență, un impact politic 
deosebit pe continent și în 
lume.

De o acuitate deosebită este 
problema rachetelor nucleare cu 

rază medie de acțiune din Eu
ropa, a căror amplasare, in ul
timii ani, a complicat mult cli
matul internațional, generînd 
noi și serioase pericole la adre
sa popoarelor continentului. Se 
impune de aceea, conform po
ziției consecvente și responsa
bile a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, să se acțio
neze cu maximă urgență pentru 
realizarea unui acord corespun
zător care să ducă la reducerea 
și, lichidarea armelor nucleare 
de pe continentul european și 
din întreaga lume. In același 
timp, este necesar să fie inten
sificate eforturile și să se treacă 
la măsuri practice, concrete în 
vederea reducerii generale a ar
melor nucleare, pină la elimina
rea lor completă de pe planeta 
noastră.

Componentă importantă a 
unui» program complex și cu
prinzător de dezarmare, redu
cerea cheltuielilor militare re
prezintă o direcție de acțiune 
umanistă, de deosebită însem
nătate în concepția conducăto
rului partidului și statului nos
tru și din alt punct de vedere: 
uriașul angrenaj al înarmărilor 
pe glob devorează în scopuri 
neproductive valori materiale 
care constituie o imensă po
vară pe umerii popoarelor.

Este meritul incontestabil al 
președintelui Nicolae Ceaușescu

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
VIRGIL CAZACU

Mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Mult Stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși deputați,

Ordinea de zi a actualei se- ■ 
siuni a Marii Adunări Națio
nale, prin semnificația și im
plicațiile sale cu totul deose
bite. mă determină să afirm că 
toți cei prezenți trăim un mo
ment istoric, de puternică și 
amplă rezonanță națională și 
internațională, pe care il dato
răm, și de această dată, geniu
lui și forței creatoare ale 
ilustrului nostru conducător, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale cărui viață și activitate 
eroică dau o nouă și strălucită 
valoare vocației dintotdeauna 
de pace a poporului român.

De peste 20 de ani. politica 
Internă și externă a țării noas
tre poartă pecetea gindirii si 
acțiunii înnoitoare, de excep
țională forță creatoare, a secre
tarului general al partidului, 
președintele României socialis
te, aceste glorioase decenii, 
marcate de Congresul al IX-lea, 
constituindu-se in epoca celor 
mai bogate împliniri din istoria 
patriei, în care țara noastră 
și-a ciștigat un prestigiu fără 
precedent pe arena mondială, 
epocă de glorioase înfăptuiri 
numită cu aleasă vibrație de 
suflet, de întregul popor, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

In repetate rinduri. România, 
prin glasul autorizat al celui 
mai iubit fiu al său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adresat 
popoarelor, conducătorilor de 
state, tuturor forțelor progre
siste, revoluționare și democra
tice apelul de a face totul 
pentru a contribui la oprirea 
cursei înarmărilor, la dezarma
re, și în primul rind la dezarma
rea nucleară, la oprirea ampla
sării rachetelor nucleare în Eu
ropa, a noilor arme nucleare in 
general, atît pe Pămîpt, cit și 
în Cosmos. înscriindu-se in lo
gica acestei ferme continuități; 
istorica propunere făcută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul al III-lea al oame
nilor muncii, amplu și argu
mentat fundamentată in magis
trala cuvintare rostită astăzi 
în fața Marii Adunări Naționale, 
pune incă o . dată în evidență 
personalitatea de excepție a 
președintelui României socia
liste, eroul nostru național, 
care, in intreaga perioadă de 
după Congresul al IX-lea, prin
tr-o activitate titanică dedicată 
cauzei nobile a securității, de
zarmării și păcii, a dobîndit, în 
chip firesc, consacrarea inter
națională de „Erou al Păcii".

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ple
nara de ieri a C.C. al P.C.R., 
precum și astăzi în strălucita 
cuvintare rostită în forumul le
gislativ suprem al țării, intre 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru 
există o unitate dialectică, în
făptuirea. planurilor și progra
melor de dezvoltare a , indus
triei, agriculturii, științei, artei 
și culturii reprezentind garanția 
întăririi capacității de apărare 
a patriei, a asigurării indepen
denței și suveranității ei națio
nale.

Iată de cș, oamenii muncii din 
județul Prahova sînt hotărîți să 
acționeze, cu pasiune revoluțio
nară și profund devotament, 
pentru realizarea exemplară a 
tuturor sarcinilor rezultate din 
documentele de partid și de stat, 
a indicațiilor și orientărilor se
cretarului general al partidului 
date cu prilejul recentei vizite

CUVlNTUL 
DIAMANTA

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați.
Ne aflăm cu toții sub puter

nica impresie a cuvintării ma
gistrale rostite la deschiderea 
lucrărilor forului nostru le
gislativ de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Ronoân. președintele Republicii 
Socialiste România, cuvintare 
străbătută de grija nobilă fată 
de cauza păcii, pentru făurirea 
unei lumi fără arme și fără 
războaie, o lume a înțelegerii 
și colaborării intre toate națiu
nile. Alături de întregul nostru 
popor, oamenii de știință, și cul
tură din România au luat cu
noștință cu deplină satisfacție 
de noua și strălucita inițiativă 
de pace a dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe președinte al 
Republicii, cu privire Ia redu
cerea cu 5 la sută a armamen- 

de a fi atras atenția, în cadru) 
unei viziuni de ansamblu, asu
pra întregului complex de con
secințe grave și de amploare 
pe care cursa înarmărilor le are 
in ceea ce privește viața eco
nomico-socială; in timp ce sta
tele au ajuns să cheltuiască 
astăzi circa 2 milioane de do
lari pe minut pentru sporirea 
și perfecționarea armelor desti
nate distrugerii omului, două 
treimi din omenire se află în 
stare de subdezvoltare, iar pe 
întinse zone ale globului se fac 
resimțite foamea, lipsa acută de 
apă și a condițiilor elementare 
de igienă Și salubritate, bin- 
tuie încă paludismul; trachoma 
și lepra, precum și rușinoasa 
boală a analfabetismului.

Acestea sînt cîteva din moti
vele ce mă determină să mă 
pronunț, cu toată răspunderea 
cetățenească de care sint capa
bil, în favoarea proiectului de 
lege la care m-am referit; chel
tuielile pentru înarmare și dez
voltarea economico-socială. pre
gătirile de război și bunăstarea 
popoarelor s'int incompatibile, 
se exclud reciproc și impun o 
opțiune care să aibă în vedere 
interesele umanității și, în pri
mul rind, interesul ei funda
mental, acela de a exista, de a 
dăinui.

Eu voi vota în acest sens.

de lucru efectuate. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în 
județul nostru, indicații care se 
constituie intr-un program de 
muncă și acțiune, sporindu-ne 
astfel contribuția la dezvoltarea 
generală a țării, la progresul și 
prosperitatea României socia
liste.

în numele tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc pe frumoa- 

, sele plaiuri prahovehe. exprim 
deplinul acord față de proiectul 
de lege privind organizarea și 
desfășurarea referendumului, 
precum și față de proiectul de 
lege cu privire la reducerea de 
către Republica Socialistă 
România, cu cinci la sută, a ar
mamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare și la convoca
rea poporului în, cadrul unui 
referendum în legătură cu a- 
ceasta.

In actualul context interna
țional, în condițiile in care re
centa întîlnire la nivel înalt 
dintre Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale Americii nu s-a 
soldat cu rezultate concrete, 
măsurile legislative pe care 
sintem chemați să le adoptăm 
dobîndesc valoare de simbol 
pentru forța și vigoarea cil 
care poporul român s-a afirmat 
și se afirmă, prin președintele 
țării, ca un promotor activ și 
consecvent al păcii, hotărît să 
întreprindă pașii concreți ne- 1 
cesari înfăptuirii dezarmării, 
securității și destinderii în în
treaga lume.

Măsura care vă fi luată de 
țara noastră, din inițiativa pre
ședintelui ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, constituie o 
grăitoare dovadă de înaltă răs
pundere față de cauza întregului 
nostru popor și a umanității, de 
corespondentă reală între vorbe 
și fapte, inclusiv pe plan inter
național. Viața, cursul eveni
mentelor internaționale confirmă 
întru totul justețea aprecierii 
tovarășului Nicolâe Ceaușescu, 
potrivit căreia pacea și dezar
marea trebuie să fie opera tu
turor popoarelor lumii. Ne ex
primăm increderea că decizia 
României va oferi un exemplu 
și pentru alte națiuni și po
poare. de a trece, fiecare, la 
reduceri unilaterale ale efecti
velor și cheltuielilor militare, 
pină la realizarea unor înțele
geri generale de dezarmare și 
pace. Sprijinim din toată inima 
inflăcăratul apel adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu tu
turor țărilor europene. Statelor 
Unite și Canadei, privind adop
tarea unor măsuri reale in 
acest sens, care ar reprezenta o 
contribuție efectivă la lupta 
unită a popoarelor pentru eli
berarea omenirii de spectrul 
distrugerii nucleare, ar de
monstra dorința reală de a se 
face pasul calitativ de la sim
ple declarații la acțiuni concrete 
de soluționare constructivă a 
problemei fundamentale a epo
cii contemporane.

Ingăduiți-mi, in încheiere, 
să-1 asigur pe secretarul ge
neral al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că organiza
ția de partid a județului, toți 
oamenii muncii din Prahova, 
profund recunoscători pentru 
climatul de securitate și liniște 
în care iși desfășoară munca, 
încrezători in idealurile socia
lismului și păcii, vor acționa și 
în viitor cu toată răspunderea 
și fermitatea pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XlII- 
lea, a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism.

DEPUTATEI 
LAUDONIU 
telor, efectivelor și cheltuielilor 
militare ale țării noastre și Ia 
consultarea poporului în cadrul 
unui referendum în legătură cu 
aceasta. Mesajul profund ge
neros și umanist al acestei ini
țiative constituie o nouă expre
sie a vocației de* pace și pro
gres a poporului român.

Slujitorii progresului științific, 
tehnic și cultural din România 
dau o inaltă apreciere calități
lor remarcabile ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de ilustru 
conducător politic, de ctitor al 
României socialiste moderne, 
personalitate de excepție a 
epocii contemporane. Acțiunile 
și inițiativele dumneavoastră de 
largă rezonantă mondială, con
sacrate înfăptuirii idealurilor de 
pace, independentă și colabora
re. dintre care foarte multe s-au 
materializat in rezoluții ale 
O.N.U. și ale altor foruri inter
naționale. constituie pentru noi 
tot atîtea motive de profundă 
satisfacție și mindrie patriotică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

are meritul deosebit de a fi sub
liniat marea răspundere ce re
vine oamenilor de știință din 
întreaga lume in apărarea bu
nului celui mai de preț al ome
nirii — pacea.

Acestor nobile deziderate Ie 
este consacrată și activitatea 
Comitetului Național Român 
„Oamenii de știință și pacea", 
organism condus de tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. distins om po
litic. promotor neobosit al con
lucrării și solidarității oameni
lor de știință în lupta pentru 
salvgardarea păcii, pentru de
zarmare, pentru progres econo
mic și social. Răspunzînd repe
tatelor dumneavoastră îndem
nuri, . mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, urmind 
exemplul mobilizator al tovară
șei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, oamenii de 
știință din tara noastră nu pre
cupețesc nici un efort pentru a 
determina ca știința să serveas
că exclusiv progresului și dez
voltării pașnice. Așa cum. pe 
bună dreptate, ați subliniat . la 
Plenara Comitetului Central al 
partidului, cu cit vom dezvolta 
mai mult știința, industria, arta 
și cultura, cu atît va crește ca
pacitatea de apărare a poporu
lui.

Informez Marea Adunare Na
țională că. pornind de la ințele- 
gereă clară a acestei cerințe 
majore, sub conducerea tovară
șei Elena Ceaușescu. colectivele 
de oameni ai muncii din cerce
tare, proiectare și învățâmint 
superior acționează pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor 
pe acest an din planul de cer
cetare științifică. dezvoltare 
tehnologică și introducere a 
progresului tehnic, contribuind 
direct la realizarea planului de 
producție la toți indicatorii. 
O atenție deosebită acordăm în-

CUVlNTUL DEPUTATULUI
ION BRAD

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Onorată Mare Adunare Na
țională,

Aflat, ca și dumneavoastră, 
sub impresia copleșitoare a 
strălucitului și amplului ex
pozeu asupra activității inter
naționale a României, prezentat 
de ilustrul nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mi-am dat încă o dată seama 
că deviza consacrată de domnia- , 
sa : „totul cu poporul și pentru 
popor" exprimă însăși chintei 
sența filosofiei politice și a 
direcțiilor de acțiune ale parti
dului și poporului român în 
toate problemele cardinale care 
privesc prezentul și viitorul 
țării. Numai analizînd. cu pă
trunderea și luciditatea unui 
mare om politic, cu forța șl în
țelepciunea vizionară a revolu
ționarului care și-a consacrat 
întreaga viață cauzei libertății 
și fericirii poporului, calități 
prin care secretarul general al 
partidului și președintele 
României s-a impus in istoria 
contemporană a tării și a lumii, 
se poate ajunge — așa cum 
ne-a demonstrat-o din nou 
expunerea de azi — la despăr
țirea apelor de uscat. Ia desci
frarea și limpezirea atîtor con
tradicții și hățișuri ale situației 
internaționale, ale principalelor 
tendințe și curente ce o carac
terizează, la sensurile pe care 
popoarele și conducătorii lor 
trebuie să le imprime eveni
mentelor.

Această uriașă răspundere 
s-ar putea numi azi, cu un sin
gur cuvînt, PACEA.

Iar acest cuvînt este cel mai 
drag constructorilor, acelora 
care știu, din strădania și su
doarea frunții lor. cit de greu 
se scoate o țară și un popor 
din înapoieri și asupriri secu
lare, ce preț are temelia fiecă
rei case noi. a fiecărei școli, a 
fiecărui lăcaș de cultură, a fie
cărui laborator șj cuptor de 
pîine, a tuturor zidirilor nevă
zute care cresc in inima și con
știința făuritorilor unei vieți 
noi. a lumii socialismului și co
munismului. De aceea sună atît 
de plin și de frumos cuvintul 
PACE pe buzele unui mate 
ctitor de țară nouă șl făuritor 
de pace cum este conducătorul 
iubit și stimat . al României, 
președintele Nicolae Ceaușescu.

Ascultîndu-1, împreună cu 
dumneavoastră, cu întreaga țară, 
îmi imaginam că, dacă un ob
servator străin s-ar apleca a- 
supra sensurilor și preocupări
lor cuprinse in cuvintarea pre
ședintelui nostru, și ne-ar între
ba. cu vocea unuia din mai 
marii lumii de acum șase 
secole : „Ce vreți voi ?“, noi am 
putea răspunde tot cu vorbele 
marelui Mircea Voievod : „Noi,

CUVlNTUL 
SUSANA

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
' ' ' »

Marele for legislativ al pa
triei noastre, care-și desfășoară 
lucrările in atmosfera de ener
gică angajare patriotică, de 
efort creator și constructiv al 
poporului, sub puternica impre
sie a magistralei cuvintări a 
secretarului general al partidu
lui. președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. re
prezintă, prin problematica 
abordată, un moment politic de 
mare însemnătate națională , și 
internațională. 

făptuirii programelor privind 
perfecționarea organizării si 
modernizarea proceselor de pro
ducție, prin care se asigură creș
terea productivității muncii, ri
dicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, reducerea 
consumurilor de materii prime, 
materiale și energie, participa
rea tot mai activă și eficientă a 
României la schimbul mondial 
de valori materiale, adică valo
rificarea superioară, în scopuri 
pașnice. în interesul întregului 
popor, a puternicului potențial 
material și uman al patriei 
noastre socialiste.

Avind în vedere că. în situația 
gravă creată de giganticul po
tențial de distrugere acumulat 
in lume, pacea nu poate fi asi
gurată prin declarații, ci numai 
prin măsuri concrete, efective 
de dezarmare, exprim adeziunea 
totală la această nouă inițiativă 
realistă și constructivă a țării 
noastre și speranța că’ exemplul 
României va fi urmat și de alte 
state, in interesul cauzei păcii 
și securității întregii lumi. Oa
menii de știință români vor ac
ționa și in viitor pentru întări
rea conlucrării și solidarității 
cu oamenii de știință din alte 
țări, pentru creșterea continuă 
a contribuției savanților la 
lupta comună a popoarelor pen
tru triumful rațiunii, pentru 
salvgardarea păcii.

Vă rog să-mi permiteți, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mult iubită 
și stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, ca de la această 
inaltă tribună să dau glas an
gajamentului oamenilor de ști
ință din țara noastră de a ac
ționa cu dăruire și răspundere 
revoluționară pentru creșterea 
contribuției cercetării științifice 
Ia dezvoltarea intensivă a eco
nomiei naționale. pentru înlăn
țuirea hotărîrilor Congresului 
al XlII-lea al partidului, a mă
rețelor obiective de ridicare a 
României pe noi culmi de civi
lizație și progres, într-o lume 
a păcii și colaborării.

bună pace !“, vorbe nemurite 
de poetul nostru național, Mi
hai Eminescu, in Scrisoarea a 
III-a. La care, firește, am adău
ga imediat această inscripție, 
gravată pe frontispiciul tuturor 
crezurilor noastre de viață, in
scripție desprinsă din cuvin
tarea de azi a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „Nu există 
și nu poate exista astăzi o altă 
problemă mai importantă decît 
asigurarea dreptului suprem al 
oamenilor, al popoarelor la e- 
xistență. la libertate, la inde
pendență, la viață și pace !“.

Este această cuvintare expre
sia grijii supreme pentru soa^ț^, 
poporului român, constructor 
pașnic prin vocație, apărător 
fără teamă al tezaurului mater 
rial și spiritual moștenit de 
veacuri și milenii, îmbogățit azi 
prin valorile socialismului, gri
ja pentru soarta Europei, bă- 
trinul nostru continent, care a 
acumulat pe lingă marile sale 
valori și cele mai mari canti
tăți de arme, deci de situații 
periculoase, explozive.

In lumina puternică a acestei 
griji pentru pacea noastră și 
pacea lumii, semn distinct al 
umanismului românesc, ni se 
relevă și mai clar sensul pro
punerii făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, preluată apoi 
de Congresul oamenilor mun
cii, repetată in Marea Adunare 
Națională, pe care sînt convins 
că toți deputății o vor accepta 
cu entuziasm, aceea de a se de
cide prin referendum reducerea 
în acest an, în mod unilateral, 
cu 5 la sută, a efectivelor, ar
mamentelor și cheltuielilor mi
litare. Adoptarea propunerii res
pective intr-un moment cînd pe 
toate meridianele globului este 
marcat „Anul Internațional al 
Păcii", cind milioane de oameni 
cer să se pună capăt cursului 
periculos al evenimentelor, să se 
acționeze pentru înfăptuirea 
dezarmării, constituie un exem
plu concret, binefăcător, pe li
nia trecerii și in acest domeniu 
de la vorbe la fapte.

Nutresc deplina convingere că 
poporul român va participa ca 
un singur om la referendum, 
rostind un DA puternic, rever
berat peste orizonturile zbu
ciumate ale omenirii, un DA 
pentru dezarmare și pace, un 
DA pentru viață, progres și 
prosperitate, pentru conlucrarea 
liberă și egală cu toate po
poarele lumii 1

Acest DA înseamnă pentru 
noi toți un legămînt soldmn față 
de partid și țară, față de con
ducătorul iubit și stimat al na
țiunii noastre, legămîntul de a 
fi, in fiecare moment al vieții, 
prezenți la marile obligații și 
solicitări ale epopeii construirii 
socialismului și comunismului 
in România.

Un DA pentru pacea, gloria, 
independența și suveranitatea 
patriei 1

DEPUTATEI 
GÂLPĂL
Vă rog să-mi permiteți ca. în 

calitate de deputat, să exprim 
mindria pentru vocația de pace 
a poporului nostru, pentru po
litica externă, ințeleaptă. realis
tă, novatoare și constructivă 
promovată de România, de stră
lucitul ei conducător, marele fiu 
al tării, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pornind de Ia analiza științi
fică a realităților lumii contem
porane. secretarul general al 
partidului nostru a exprimat cu 
limpezime și cu o remarcabilă 
forță de convingere adevărul că. 
in actualele imprejurări, pro
blema fundamentală a epocii 
noastre o constituie apărarea

(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. I)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
S-A ÎNTÎLNIT CU TOVARĂȘUL ALVARO CUNHAL

(Urmare din pag. a IV-a) 
păcii, trecerea la dezarmare, in 
primul rind la dezarmarea nu
cleară, Înlăturarea pericolului 
unui război nuclear nimicitor.

Ca mamă și cetățean . al 
României socialiste, țară liberă 
și demnă, care și-a făurit un 
destin fericit, prin muncă paș
nică. asemenea mamelor din în
treaga lume, care iubim ca 
lumina ochilor pe cei cărora 
le-am dat viață, îmi alătur 
glasul de cel al întregii națiuni 
și susțin cu toată ființa marile 
acțiuni și inițiative ale Româ
niei socialiste, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consacrate 
lichidării arsenalelor militare, 
creării unei lumi fără arme și 
fără războaie pe planeta noas
tră. Sintem mîndri de faptul că 
patria noastră s-a aflat și se 
află in fruntea acțiunilor pen
tru apărarea păcii, bunul cel 
mai de preț al umanității. Ne 
amintim cu satisfacție că Roma
nia a trimis la Organizația Na
țiunilor Unite 18 milioane de 
semnături pe Apelul Păcii, că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat conducătorilor mari
lor puteri nucleare, ca și 
altor state, apelul de a trece la 
acțiuni concrete pentru dezar
mare, pentru lichidarea rachete
lor nucleare din Europa ; că 
oamenii de știință din România, 
in frunte cu mult iubita 
și stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, savant de renume 
mondial, au adresat personali
tăților vieții științifice din în
treaga lume chemarea de a-și 
consacra cercetările și descope
ririle, realizările tehnice și ști
ințifice dezvoltării pașnice, 
progresului economico-social al 
popoarelor, și nu înarmărilor și 
distrugerii omenirii ; că Româ
nia socialistă militează pentru 
reducerea generală a armelor 
nucleare, pentru înlăturarea 
tuturor armelor din lume.

Susținem deplin poziția 
exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de la tri
buna Marelui sfat al țării, că nu 
este necesar să se aștepte

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
DINU DRĂGAN

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși depulați,

Magistrala dumneavoastră cu- 
vîntare. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pre
zentată în deschiderea lucrărilor 
sesiiftdi Marii Adunări Naționa
le, constituie o analiză de mare 
profunzime științifică referitoa
re la evoluția situației interna
ționale, la căile și direcțiile de 
acțiune pentru oprirea cursului 
periculos al evenimentelor, pen
tru reluarea politicii de destin
dere, realizarea dezarmării și 
păcii pe planeta noastră.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că tineretul României socia
liste este ferm hotărit să răs
pundă prin noi fapte de muncă 
chemării pe care ați adresat-d, 
situindu-se în primele rinduri 
ale eroicei activități desfășurate 
de întregul nostru popor, sub 
conducerea partidului, pentru 
înfăptuirea prevederilor Planu
lui național unic de dezvoltare 
a țării pe anul 1986. a tuturor 
programelor de dezvoltare mul
tilaterală a patriei ca o expresie 
a deplinei adeziuni a tinerei ge
nerații la politica internă și ex
ternă promovată cu consecvență 
de partidul și statul nostru.

Tineretul României socialiste 
vă aduce și cu acest prilej un 
profund omagiu dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. personalitate 
de prestigiu a vieții internațio
nale. pentru eforturile neobosi
te, clarviziunea și consecvența 
strălucită cu care acționați în 
direcția soluționării corespunză
toare a problemelor fundamen
tale ale lumii contemporane și 
in primul rînd pentru asigura
rea unui viitor pașnic întregii 
omeniri.

Avem in aceste momente ale
sul privilegiu de a da expresie 
prețuirii și recunoștinței noas
tre profunde față de tot ceea ce 
faceți dumneavoastră. mult 
iubite și stimate tovarășe 
secretar general, pentru viitorul 
nostru prosper, liber și demn, 
pentru ca noi, tinerii, să bene
ficiem de cele mai bune con
diții de muncă și viată pentru 
pregătirea și formarea multila
terală a tinerelor generații.

Dorim, de asemenea, să adre
săm respectuoase mulțumiri 
tovarășei Elena Ceaușescu. emi
nent om politic, savant de re
nume mondial, pentru preocupa
rea ștatornică pe care o acordă 
educării și pregătirii tinerei ge
nerații. pentru contribuția pres
tigioasă adusă la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare eco
nomico-socială a țării.

Profund devotați partidului și 
poporului, ne angajăm să mun
cim și să învățăm, astfel incit 
să ne aducem o contribuție tot

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
IOAN ANTON

Mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputat!.
împreună cu întregul popor, 

oamenii de stiintă din țara 
noastră își manifestă întreaga 
adeziune fată de noile demei- 
suri concrete ale României so
cialiste in favoarea păcii, pe 
care sintem chemați să le dez
batem și aprobăm, astăzi, in 
forul legislativ suprem.

Istorica inițiativă, de amplă 
rezonantă națională și interna
țională. a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — științific 

neapărat soluționarea globală a 
tuturor problemelor care con
fruntă omenirea. • Așa cum 
a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, încheie
rea cu rezultate pozitive a 
Conferinței de la Stockholm a 
arătat că asemenea acorduri sînt 
posibile dacă se dă dovadă de 
voință politică, parcurgîndu-se. 
și de o parte și de alta, o parte 
de drum.

Poporul român. Marea Adu
nare Națională inițiază in aces
te momente cruciale- pentru 
umanitate o nouă acțiune de 
amplu răsunet, de importanță 
politică deosebită, hotărînd- ca 
România să treacă. în mod uni
lateral. pină la sfîrșitul acestui 
an, la reducerea cu 5 la sută a 
armamentelor. efectivelor și 
cheltuielilor militare. Este o 
inițiativă pe care o susținem cu 
toată căldura și convingerea că 
ea reprezintă o dovadă de înal
tă răspundere față de destinele 
omenirii. Această măsură va 
avea — așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Comitetului Central al 
partidului — o mare influentă 
in viața internațională, de- 
monștrînd că se poate trece de 
la vorbe la fapte in abordarea 
marilor probleme ale lumii de 
azi, ale dezarmării și păcii. Ea 
poate constitui un exemplu de 
urmat și de alte țări de pe con
tinentul european și din alte 
zone ale globului.

Vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
hotărîrea noastră nestrămutată 
de a milita pentru ca pacea să 
triumfe, pentru ca România să 
se afirme continuu, demnă și 
înfloritoare, in rindul țărilor 
lumii. Reafirmind adeziunea la 
documentele adoptate de marele 
nostru for legislativ. îmi reîn
noiesc angajamentul de a acțio
na exemplar pentru Îndeplinirea 
sarcinilor ce Îmi revin în trans
punerea in viată a programelor 
și hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, de dez
voltare economico-socială a 
scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

mai activă la înfăptuirea istori
celor hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea al P.C.R.

Tineretul este pe deplin con
știent că pentru a-și vedea rea
lizate aspirațiile, idealurile sale, 
pentru a se afirma plenar in 
viața societății are nevoie de un , 
climat de liniște și pace, lipsit 
pentru totdeauna de pericolul 
războaielor.

O dovadă strălucită a acțiu- , 
nilor dumneavoastră energice, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru asi
gurarea unui viitor pașnic și 
prosper al tinerei generații, 
pentru triumful rațiunii, al 
dreptului la existentă liberă și 
demnă. Ia pace, al oamenilor 
și popoarelor, o reprezintă pro
punerea de a reduce în mod 
unilateral, cu 5 Ia sută, arma
mentele. cheltuielile și efective
le militare ale tării noastre.

Această nouă inițiativă, față 
de care exprimăm deplina ade
ziune a tinerei generații, pune 
în evidentă. în amplele sale 
semnificații, vocația pașnică a 
poporului român, dorința sa 
fermă de a acționa cu toate 
forțele pentru apărarea păcii și 
securității pe planeta noastră.

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că, la referendumul din 
luna noiembrie, tinerii patriei, 
împreună cti întregul popor. în- 
tr-o deplină unitate de gind și 
acțiune, vor da expresie opțiu
nilor vitale de a trăi într-o 
lume a păcii. înțelegerii și 
cooperării internaționale, avînd 
conștiința clară a faptului că 
numai pacea poate constitui 
garanția afirmării constructive, 
creatoare a tinerei generații in 
societate.

Vă rog să-mi permiteți să 
folosim această ocazie pentru a 
da glas sentimentelor de alea
să recunoștință și adincă mîn- 
drie patriotică ale tuturor tine
rilor patriei fată de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, prilejuite de 
conferirea înaltului titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agra
re". expresie elocventă a înal
tei prețuiri a întregului popor 
fată de rolul hotăritor pe care 
îl aveți în devenirea continuă a 
patriei noastre socialiste.

Ne angajăm în fața dumnea
voastră. mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
urmind neabătut indicațiile și 
îndemnurile pe care ni le-ați 
adresat, tineretul, organizația sa 
comunistă, revoluționară vor 
acționa și în viitor pentru în
făptuirea. împreună cu intregul 
nostru popor, sub conducerea 
partidului, a programelor de 
dezvoltare a patriei, de înain
tare a sa pe noi culmi de pro
gres și civilizație, pentru men
ținerea și consolidarea păcii în 
lume, eliminarea din viata po
poarelor a primejdiei războaie
lor. pentru apărarea dreptului 
suprem al omului, al tinerilor 
la existentă liberă și demnă.

fundamentată și în cuvintarea 
rostită astăzi în fata Parlamen
tului tării — pune incă o dată 
In evidentă prestigioasa perso
nalitate a conducătorului nostru 
iubit, care, prin gindirea sa po
litică pătrunzătoare și activita
tea sa politico-revoluționară, 
profund umanistă, dă o nouă 
strălucire vocației de pace a 
poporului nostru.

Organizarea referendumului 
— expresie a democratismului 
propriu societății noastre — 
trecerea la reducerea cu 5 la 
sută a armamentelor, efective
lor si cheltuielilor militare, față 
de care exprim deplinul acord, 
vor rămîne gravgte în viața 

politică a României ca un mo
ment de proporții impresionan
te. legat indisolubil de proemi
nenta personalitate a conducă
torului partidului și sta
tului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în actuala situație internațio
nală. în condițiile în care re
centa întilnire la nivel înalt 
dintre Uniunea ■ Sovietică și 
Statele Unite ale Americii nu 
s-a incheiat cu rezultate con
crete; rtlăsurile legislative pe 
care sintem chemați să le adop
tăm au o mare valoare princi
pială și sintem convinși că ele 
vor exercita o influentă pe plan 
international, demonstrind nu 
numai justețea politicii Româ
niei. dar și faptul că a sosit 
momentul să se întreprindă 
măsurile concrete cerute de în
făptuirea dezarmării, securității 
și destinderii în întreaga lume.

Desigur, procesul dezarmării 
este deficil și anevoios. în lume 
s-au acumulat imense cantități 
de arme care pun In pericol 
însăși existenta vieții pe plane
ta noastră. Negocierile purtate 
în diferite foruri pentru stăvi
lirea aberantei curse a înarmă
rilor bat pasul pe loc. Cu toate 
acestea, a sosit de mult vremea 
să se înțeleagă că actualul 
făgaș periculos al evenimente
lor trebuie oprit, că singura 
cale de urmat este trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, 
adoptarea unor hotăriri care să 
marcheze un început pe calea 
eliberării omenirii de coșmarul 
nuclear, de povara cursei înar
mărilor.

Fără a pune cîtuși de puțin 
în pericol apărarea țării, redu
cerea cu 5 la sută a efective
lor, armamentelor și cheltuieli
lor militare răspunde cerinței
— exprimată cu atîta vigoare de 
președintele Nicolae Ceaușescu
— de a se trece, in' sfîrsrț. de 
la vorbe la fapte pe calea 
dezarmării. Valoarea măsurilor 
românești constă nu numai în 
deblocarea unor resurse în fa
voarea dezvoltării, ci și in forța 
exemplului demn de urmat.

Măsurile de dezarmare nu duc 
la slăbirea securității, ci. per- 
mițind accelerarea dezvoltării 
economlco-sociale. sporirea po
tențialului științific și tehnic, 
contribuie, dimpotrivă, la întă
rirea securității, la asigurarea 
condițiilor ca eforturile po

CUVlNTUL DEPUTATULUI
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Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Președintele Republicii So
cialiste România,

Comandant suprem al forțe
lor armate,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate, tovarășe, stimați 
tovarăși deputați,

Mă aflu încă sub puternica 
Impresie a magistralei cuvîntări 
rostite astăzi la deschiderea se
siunii Marii Adunări Naționale, 
document de o însemnătate ex
cepțională, prin care eminentul 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu deosebi
tă claritate, cu un genial simț 
al realității, pune încă o dată 
in lumină principiile care stau 
Ia baza politicii externe a parti
dului și statului nostru și face 
o strălucită și atotcuprinzătoare 
analiză a situației politice in
ternaționale, a căilor și mijloa
celor prin care se pot soluționa 
marile probleme ale lumii con
temporane și asigura pacea pe 
planeta noastră.

Asemenea întregii națiuni, ar
mata țării este profund convin
să că realizarea cu succes a 
planurilor și programelor de 
dezvoltare multilaterală a socie
tății noastre este posibilă numai 
în condiții de securitate și pace.

De aceea, intregul personal, 
de la soldat la general, militînd 
pentru înfăptuirea politicii in
terne a României socialiste, 
susține cu aceeași ardoare poli
tica sa externă, demersurile 
ample și acțiunile multiple în
treprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru rezol
varea problemei fundamentale 
a epocii noastre — trecerea la 
dezarmare, in primul rînd la 
dezarmarea nucleară —, pentru 
apărarea dreptului suprem al 
oamenilor, al popoarelor la via
ță, la existență liberă și demnă, 
independentă și suverană.

In programul realist de depă
șire a situației grave existente 
pe plan mondial, propus po
poarelor de România, se în
scrie și noua inițiativă a pre
ședintelui ei, adoptată de cel 
mai reprezentativ forum al de
mocrației muncitorești revolu
ționare, aprobată prin hotărî
rea plenarei Comitetului Cen
tral al partidului și supusă as
tăzi dezbaterii in forul legis
lativ suprem al țării, de a tre
ce unilateral, pină. la sfîrșitul 
acestui an. la reducerea cu1 5 la 
sută a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare.

Această valoroasă și deosebit 
de constructivă inițiativă, lan
sată în Anul Internațional al 
Păcii, de fapt continuare a în
ghețării bugetului militar la 
nivelul anului 1982. a fost pri
mită de militarii armatei noas
tre, ca de altfel de toți oa
menii muncii, cu entuziastă 
aprobare și satisfacție.

întregul personal al armatei 
este pe deplin conștient de 
adevărul cuprins în cuvîn- 
tarea rostită de dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la plenara 
Comitetului Central al partidu
lui și în ampla expunere de 
astăzi, că această reducere nu 
pune în nici un fel în pericol 
capacitatea de apărare, inde
pendența țării ; așa cum redu
cerea cu 5 la sută de către toa
te , statele, chiar unilateral, nu 
va afecta cu nimic capacitatea 
lor de apărare și nu va repre
zenta nici un pericol pentru 
securitatea vreunui stat.

Hotărîrea adoptată de Româ

poarelor să poată fi dedicate 
exclusiv construcției pașnice.

Nutrim speranța că reduce
rea de către țara noastră a ar
mamentelor. efectivelor și chel
tuielilor militare va determina 
și alte state să procedeze la o 
analiză atentă, responsabilă a 
situației politice internaționale, 
de mare complexitate și gravi
tate. a consecințelor nefaste ale 
înarmării, a pericolului greu de 
imaginat al unei eventuale con
fruntări militare șl să treacă. în 
consecință, la adoptarea unor 
măsuri concrete în direcția în
făptuirii dezarmării. în primul 
rind a celei nucleare.

Anul Internațional al Păcii, 
menit să determine generoase 
deschideri spre o lume nouă, a 
păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale, poate șl trebuie, 
totodată, să impună o calitate 
nouă in afirmarea creației ști
ințifice și tehnice contempora
ne, în. sensul consacrării aces
teia numai progresului și bună
stării și nu distrugerii și con
fruntării.

Mobilizați de inițiativele Co
mitetului Național Român „Oa
menii de știință și pacea“. ce-și 
desfășoară activitatea sub inalta 
conducere a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu — căreia toți lucră
torii pe tărîmul științei din 
țara noastră îi exprimă cele 
mai alese sentimente de pre
țuire și recunoștință pentru 
vasta sa activitate | politică si 
științifică dedicată progresului 
patriei și apărării valorilor civi
lizației umane — ne angajăm 
să participăm cu întreaga ener
gie la toate acțiunile ce vor fi 
întreprinse pentru promovarea 
păcii, pentru mobilizarea tutu
ror oamenilor de stiintă din 
lume in vederea creării unui 
adevărat barai împotriva pri
mejdiei nucleare.

Asigurăm Marea Adunare Na
țională că vom sprijini toate 
demersurile menite să deschidă 
calea spre dezarmare, spre o 
lume fără arme și fără războaie, 
a păcii și colaborării, pentru 
care România. președintele 
Nicolae Ceaușescu acționează 
cu hotărîre și consecvență, con
vinși fiind că. în acest fel. ne 
vom aduce o contribuție sporită 
la înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului nostru 
comunist, a României socialiste.

nia. așa cum ati subliniat, are 
astfel o mare importantă prin
cipială. demonstrind nu numai 
justețea politicii statului nos
tru. ci și necesitatea trecerii de 
la declarații la acțiuni, deoa
rece numai luarea de măsuri 
concrete poate duce la dezar
mare.

Atest act de înaltă responsa
bilitate reprezintă expresia 
vocației nonagresive a poporu
lui nostru, probată de o istorie 
de două ori milenară, dorința 
de a dispune de condiții priel
nice pentru propria dezvoltare, 
pentru a colabora rodnic cu 
celelalte popoare : și numai 
atunci cînd asupra sa s-au 
abătut forțe agresoare a schim
bat unealta de muncă cu arma 
pentru a-și apăra identitatea 
națională, independența, unita
tea.

Vă raportez, tovarășe coman
dant suprem, raportez Marii 
Adunări Naționale, că personalul 
armatei noastre revoluționare 
vede în această măsură necesi
tatea de a-și perfecționa activi
tatea în toate domeniile, pentru 
ca să nu scadă cu nimic capaci
tatea de luptă a unităților si 
marilor unități. In acest scop, 
vom acționa în spiritul prețioa
selor dumneavoastră indicații 
date la convocarea-bilanț a acti
vului de bază, de comandă și de 
partid din armată, consacrîn- 
du-ne toate forțele unei mai 
bune organizări a procesului in- 
structiv-educativ. folosirii in
tensive a timpului. întrebuință
rii judicioase a bazei materiale, 
fondurilor și mijloacelor puse la 
dispoziție. întăririi ordinii și 
disciplinei militare, dezvoltării 
colaborării și conlucrării cu 
gărzile patriotice, detașamentele 
de pregătire militară a tineretu
lui. cu toate forțele ce fac parte 
din sistemul național de apărare.

Vom înfăptui întocmai și cu 
rezultate superioare prevede
rile Directivei și ordinele co
mandantului nostru suprem, 
vom aplica cu perseverență în 
viață principiile doctrinei mi
litare naționale, pentu ca în 
orice moment, împreună cu în
tregul popor, armata să poată 
îndeplini misiunea sacră de 
apărare â independenței, suve
ranității și integrității terito
riale a patriei.

Totodată, armata noastră, 
care a înțeles și și-a însușit pe 
deplin conceptul dumneavoastră 
că puterea de apărare a țării 
își are baza, în primul rînd, în 
dezvoltarea sa economico-so
cială, este hotărîtă să-și inten
sifice contribuția la uriașul 
efort colectiv al poporului, 
muncind cu dăruire pentru 
înflorirea patriei noastre, așa 
cum a dovedit-o și pînă acum, 
participînd cu tot elanul ei ca
racteristic la înfăptuirea unora 
dintre mărețele ctitorii ale 
Epocii Nicolae Ceaușescu.

în încheiere, exprimînd acor
dul deplin cu hotărîrea de re
ducere cu 5 la sută a arma
mentului, efectivelor și cheltu
ielilor militare, încredințez fo
rul suprem al puterii de stat, 
pe dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe comandant suprem, că 
militarii armatei noastre, cu 
sentimente de adincă- mindrie 
patriotică, vor răspunde una
nim DA la referendumul ce va 
avea loc în luna noiembrie, 
făcîndu-și și prin aceasta da
toria de ostași-cetățeni. crescuți 
și educați de partidul nostru 
comunist ca apărători neinfri- 
cați și constructori înflăcărați 
ai socialismului și comunismu
lui pe pămintul străbun al 
patriei noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat pe tovarășul Alvaro 
Cunhal. subliniind că noua sa 
vizită constituie o expresie a 
relațiilor prietenești statornicite 
intre Partidul Comunist Ro
mân1 și Partidul Comunist Por
tughez. precum si a dorinței de 
a extinde si întări aceste rela
ții în folosul popoarelor român 
și portughez, al intensificării și 
dezvoltării colaborării dintre ță
rile noastre.

In timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat intr-o at
mosferă cordială, tovărășească, 
s-a făcut o informare reciprocă 
asupra activității celor două 
partide, a relațiilor bilaterale si 
s-a procedat la un amplu 
schimb de vederi în probleme 
ale mișcării comuniste si mun
citorești internaționale, ale ac
tualității politice mondiale.

Tovarășul Alvaro Cunhal a 
informat pe larg despre situa
ția politică din Portugalia, des
pre activitatea desfășurată de 
Partidul Comunist Portughez 
pentru unirea tuturor forțelor 
politice progresiste ale tării în 
lupta pentru apărarea drepturi
lor economice si politice ale 
clasei muncitoare, ale maselor

TlRGUL INTERNATIONAl BUCUREȘTI -1986
» I

Opinii ale unor oaspeți de peste hotare

Dr. Jiri Pilnacek, R. S. Ce
hoslovacă. reprezentantul fir
melor „Chemapol“ din Praga 
și „Petrimex" din Bratislava : 
„Doresc să subliniez că rela
țiile noastre bilaterale cu spe
cialiștii români sint excelente, 
ceea ce a și făcut să se con
tureze foarte rapid. în ultimul 
an. noi direcții de extindere 
a schimburilor. > în afara celor 
șase domenii de’ cooperare de
venite de acum tradiționale. 
Considerăm că actuala ediție 
a Tirgului Internațional Bucu
rești joacă un rol important 
în extinderea relațiilor noas
tre. La fel ca și tradiționalul 
tîrg -Incheba» de la Bratisla
va, de la care partenerii ro
mâni nu lipsesc niciodată. La 
aceste tîrguri avem posibilita
tea de a purta fructuoase dis
cuții nu numai cu oamenii de 
afaceri, ci și cu diverși spe
cialiști din industrie. Și tre
buie spus că aceștia răspund 
întotdeauna solicitărilor noas
tre. De pe acum sînt create 
condiții ca toate contractele 
reciproce pentru anul viitor 
să fie perfectate în timp util. 
Dincolo de buna înțelegere cu 
specialiștii români in dome
niul strict profesional, noi nu
trim aceeași convingere că, 
neapărat, chimia trebuie pusă 
în slujba păcii. în serviciul 
dezvoltării, al progresului eco- 
nomico-social“.

Ronald Philip Stanton. 
S.U.A., președintele Societății 

INFORMAȚII DE LA C.E.C.
Pentru depunătorii care econo

misesc pe instrumente de econo
misire prevăzute cu cîștiguri, Casa 
de Economii și Consemnațiuni îi 
informează că tragerile la sorți 
pentru acordarea ciștigurilor la 
unele librete de economii pentru 
trimestrul III 1986, precum și la 
obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri 
pentru luna octombrie a.c. vor avea 
ioc astfel :

— marți 28 octombrie, orele 16.30 
în sala Operei Române din Ca
pitală, tragerile la sorți pentru 
acordarea ciștigurilor la libretele 
de economii cu dobîndă și cîștiguri

in autoturisme, emise de unitățile 
C.E.C. din municipiul București ;

— joi 30 octombrie, orele 16,30, 
în sala Casei de cultură din str. 
Zalomit, nr. 6 din Capitală, trage
rile la sorți pentru acordarea 
ciștigurilor la libretele de economii 
cu dobîndă și cîștiguri in autotu
risme emise de unitățile C.E.C. din 
țară, la libretele de economii pen
tru construirea de locuințe, cu 
ciștiguri in materiale de construc
ție și pentru turism ;

— vineri 31 octombrie, orele 
■16.30. în sala Casei de cultură din 
str. Zalomit, nr. 6 din Capitală,

i tragerile la sorți ale obligațiunilor 
C.E.C. cu ciștiguri pentru luna 
octombrie, a.c., precum și tragerea 
suplimentară a obligațiunilor C.E.C. 
organizată cu prilejul „Săptămînii 
economiei".

Cu acest prilej Casa de Economii 
și Consemnațiuni va acorda ntșr 
meroase cîștiguri în bani, autotu
risme Dacia 1 300 și excursii in 
străinătate.

Tragerile la sorți fiind publice 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
invită pe cei interesați să ia parte 
la lucrările de efectuare a acestora.

cinema
20,00 Telejurnal
20,25 Pe drumul înfăptuirii noii revo

luții agrare (color). Experiența 
fruntașilor’ — s-o cunoaștem, s-o 
generalizăm I

20,40 Tribuna TV
20,55 Cadran mondial (color). România 

în Anul Internațional al Păcii
21,10 Pacea, aripă a visurilor noastre 

(color). Muzică și versuri
21,20 Ziua Națiunilor Unite
21,30 Serial științific (color). ,,Din tai

nele mărilor". Episodul 20
21,50 Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 24 octombrie, 
ora 20 — 27 octombrie, ora 20. In țară: 
Vremea va fi schimbătoare, cerul va
riabil mai mult noros în vestul, cen
trul și nordul țării, unde vor cădea 
ploi locale care vor fi și sub formă de 
aversă. Pe alocuri cantitățile de apă 
pot depăși 15 litri pe metrul pătrat. In 
rest ploi Izolate. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu intensificări în 
zona de munte din sectorul vestic, cu 
viteze pînă la 60 kilometri pe oră. 
Temperatura aerului va înregistra scă
deri șl creșteri succesive. Temperatu
rile minime nocturne vor fi cuprinse 
intre 2 și 12 grade, izolat mai coborite 
in depresiuni pină Ia minus 5 grade, 
iar cele maxime diurne între 12 și 22 
grade, local mai ridicate în sud. Pe 
alocuri se va produce ceață. La Bucu
rești: Vremea va fi schimbătoare, iar 
cerul temporar noros, favorabil aversei 
de ploaie. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile riiinime noc
turne vor fi cuprinse Intre 4 și 7 gra
de, iar maximele diurne Intre 17 și 20 
de grade.

• Bătălia din umbră : LIRA (31 71 71)
— 15; 17,15; 19,30, ARTA (213186) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• încrederea : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17,15; 19,30
• Amanda (Săptămîna filmului cu
banez): STUDIO (59 53 15) — 10; 12,15; 
14,30; 17; 19,30
• Racolarea : PACEA (71 30 85) — 15; 
17; 19
• Căutătorii de aur : VIITORUL
(10 67 40) — 15,30; 18,30
• Drumul oaselor : FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Masca de argint : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30
• Hangar ’18 — TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 
20
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20
• Prințul fals — 9; 11; 13, Asociatul
— 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Luptătorul cu sabia : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, AURORA (35 04 66) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30 17,45; 20
• Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19
• Gheața verde: SALA MICA A PA
LATULUI — 14,30; 17,15; 19,30, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
13; 20,15, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15, PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Băiatul cu ricșa: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17,15; 19,30
• Cit de tineri eram: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Trebuie să-ți joci rolul : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20. GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
• Păcat de lacrimile tale — 15; 17, 
Copie la indigo — 19 : POPULAR 
(35 15 17)

• Dispariția statuetei de jad : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15: 19,30
• Totul pentru fotbal: LUMINA 
(14 74 16) — 9: 11 ; 13,15; 15,30: 17,45; 20
• Iubire fără soare : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20

teatre
• Teatrul Național (14 7171), sala 
mică): Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 20; (sala Atelier); D’ale car
navalului — 17
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor: Mircea Basarab. 
Solistă: Alexandra Guțu — 19; (sala 
Studio): Recital de oboi Marius Ciu- 
lică — 17,30
• Opera Română (13 18 57): Travia- 
ta — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 19: (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44): lntr-un parc pe o bancă 
— 19
• Teatrul Mic (14 70 81): Cerul În
stelat deasupra noastră — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05):
Aventura unei arhive — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60):
Acești nebuni fățarnici — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Karamazovif — 17,30; 
(sala Studio): Variațiuni pe tema 
dragostei — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Așteptam pe altcineva — 19
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78): Eu vă fac 
Să rîdeți — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Un tinăr printre alții — 9; Uite-I, nu 
e — 19
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victo
ria, 15 23 77) : Guliver in țara păpuși
lor — io: Aventuri cu Scufița Roșie 
(premieră) — 17: (sala Cosmonauți- 
lor, 11 12 04): Motanul Încălțat — 15.
• Circul București (10 41 95): Gala 
surprizelor — 19

t V

populare. în apărarea cuceriri
lor democratice ale revoluției 
din aprilie, pentru o alternati
vă democratică fată de politi
ca forțelor de dreapta.

în timpul convorbirii s-a ma
nifestat îngrijorarea față de în
cordarea existentă in relațiile 
internaționale, fată de intensi
ficarea cursei înarmărilor. în
deosebi a celei nucleare, care 
pune în pericol însăși exis
tenta vieții pe planeta noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că. în actualele condiții 
internaționale, trebuie să se 
facă totul pentru înlăturarea pe
ricolului unui război mondial, a 
unei catastrofe nucleare, pentru 
asigurarea păcii în lume. S-a 
relevat că, în prezent, se impu
ne. mal mult ca oricind. unirea 
eforturilor tuturor popoarelor, 
ale partidelor politice, ale tutu
ror forțelor democratice și pro
gresiste pentru determinarea u- 
nui curs nou în viața interna
țională. pentru depășirea situa
ției grave actuale și crearea u- 
nui climat trainic de securitate, 
încredere și colaborare. S-a 
menționat că. pentru însănăto
șirea climatului internațional, o 
importanță deosebită ar avea 
reducerea unilaterală a arma

„Transammonia” : „întreținem 
excelente relații cu firmele de 
comerț exterior din România, 
îndeosebi cu «Chimica*. A- 
ceasta se reflectă in creșterea 
substanțială de la an la an a 
volumului produselor pe care 
le importăm. în urmă cu pes
te un deceniu, mai precis a- 
cum 13 ani, s-au înfiripat re
lațiile noastre cu industria ro
mânească de îngrășăminte chi
mice. Acum, aceasta se numă
ră printre partenerii noștri de 
bază. Se subînțelege deci că 
noi socotim competitive pro
dusele din România, capabile 
să se măsoare din punct de 
vedere calitativ cu cele simi
lare din țări cu îndelungată 
tradiție industrială. Dorința 
noastră este ca pe viitor să 
extindem gama produselor pe 
care Ie importăm din Româ
nia, deoarece avem multă în
credere în grija care se acor
dă aici realizării unor produse 
de inaltă competitivitate și 
calitate".

Gerard Van de Pol, Olanda, 
reprezentantul firmei „Konin- 
klijke Eduard Van Leer" : „A- 
niversăm 10 ani de fructuoase 
relații cu firma de comerț ex
terior «Chimica». Importăm o 
gamă largă de produse reali
zate de industria românească 
de hirtie. Pot spune însă că 
posibilitățile noastre de extin
dere a relațiilor comerciale 
sint cu mult mai mari. In ciu
da faptului că avem încheia
te o serie de contracte pe ter
men lung, la ora actuală, nu 
realizăm nici măcar 50 la sută 
din volumul de afaceri pe care 
ni-I poate oferi industria ro
mânească de profil aflată în
tr-o continuă diversificare. De 
fapt ne interesează nu numai 
produsele pe bază de celuloză, 
ci și o serie de articole din 
material plastic. Demn de re
levat este faptul că produsele 
industriei românești, pe care 
le cunoaștem, reușesc, printr-o 
calitate superioară, să facă 
față acerbei concurențe de pe 
piața externă". 

mentelor, efectivelor și cheltuie
lilor militare, care ar deschide 
calea pentru realizarea înțele
gerilor și acordurilor necesare 
unei dezarmări generale, pentru 
eliminarea definitivă a armelor 
nucleare din Europa și din în
treaga lume.

în timpul convorbirii a fost 
reafirmată necesitatea de a se 
acționa- pentru soluționarea pe 
cale pașnică, prin tratative, a 
tuturor litigiilor dintre state, 
pentru lichidarea subdezvoltării 
și înfăptuirea unei noi ordini 
economice internaționale» care 
să asigure progresul economic 
și social al tuturor țărilor mai 
puțin dezvoltate, și îndeosebi al 
celor rămase în urmă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Alvaro Cunhal au 
relevat însemnătatea întăririi 
unității, solidarității reciproce 
și colaborării dintre partidele 
cpmuniste și muncitorești.

întîlnirea și convorbirile din
tre secretarul general al Parti
dului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și se
cretarul general al Partidului 
Comunist Portughez, tovarășul 
Alvaro Cuphal, au prilejuit un 
rodnic schimb de păreri, în- 
scriipdu-se ca o nouă contribu

CU PRIVIRE LA CUNVUCAREA SESIUNII C.A.E.R.
La 3 noiembrie a.c.. în capi

tala .Republicii Socialiste Româ
nia — București — se va des
chide ședința a 42-a a Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Cronica zilei
în cadrul actualei ediții a 

Tirgului Internațional București, 
întreprinderea românească de 
comerț exterior „Metalexport- 
import" a incheiat cu întreprin
derea sovietică de comerț exte
rior „Promsyrioimport" impor
tante contracte comerciale. Po
trivit contractelor. volumul 
schimburilor de produse, meta
lurgice este mai mare cu 10 Ia 
sută fată de cel realizat anul 
trecut. România va livra părții 
sovietice țevi petroliere, tablă 
groasă, țevi sudate, oțel-beton 
etc., iar U.R.S.S. va exporta 
țagle pentru țevi, oțel tras, fero
aliaje. fontă etc.

întreprinderea „Metalexport- 
import" a încheiat, de aseme
nea. contracte comerciale de 
export cu firme din S.U.A., 
Kuweit. R.F. Germania. Egipt și 
alte țări.

» *
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republicii Austria, joi a avut 
loc în Capitală o manifestare 
organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, in cadrul căreia au 
fost înfățișate impresii de că
lătorie din această țară.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S. și Ministerului Aface

Manifestări politico-educative și cultural-artistice 
consacrate „Zilei armatei"

în intîmpinarea sărbătorii de 
la 25 octombrie — Ziua armatei 
Republicii Socialiste România, 
in unitățile, și instituțiile mili
tare au loc adunări festive in 
cadrul cărora sint puse in lumi
nă rolul esențial și contri
buția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
și promovarea politicii de pace 
și colaborare a tării noastre, 
propunerile și demersurile 
consacrate realizării dezarmării. 
Este evidențiată adeziunea de
plină fată de documentele adop

ție Ia întărirea relațiilor de co
laborare si solidaritate dintre 
cele două partide, in folosul 
dezvoltării și consolidării prie
teniei dintre poporul român și 
poporul portughez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat, din partea sa. a 
conducerii partidului nostru, 
urări de succes Partidului Co
munist Portughez în. activitatea 
pe care o desfășoară pentru a- 
părarea drepturilor fundamen
tale ale maselor populare por
tugheze.

Tovarășul Alvaro Cunhal a 
dat o inaltă apreciere realiză
rilor Înfăptuite de Partidul Co
munist Român, de poporul ro
mân in construcția societății so
cialiste si a adresat urări de 
succese în realizarea sarcinilor 
pe care si le-a propus. în lupta 
pentru pace, destindere si largă 
colaborare internațională.

La intîlnire au luat parte to
varășii Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ion 
Stoian. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Domingos 
Lopes, membru supleant al C.C. 
al P.C. Portughez.

In conformitate cu înțelegerea 
realizată, ședința sesiunii se va 
desfășura la nivelul șefilor de 
guverne din țările membre ale 
C.A.E.R.

rilor Externe-, oameni de cultu
ră și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Andreas Ber- 
lakovich, ambasadorul Austriei 
la București, membri ai amba
sadei. precum și o delegație de 
artiști plastici austrieci.

Cu același prilej. în sala 
I.R.R.C.S. s-a deschis expoziția 
„Arta austriacă contemporană".

★
în cadrul manifestărilor prile

juite de marcarea în țara noas
tră a Zilei Națiunilor Unite, joi 
seara. în sala de concerte a Ra
diodifuziunii române, a avut loc 
un concert simfonic extraordi
nar.

Au asistat membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, un numeros 
public.

Au fost prezenți Noel D. Eich
horn. director ad-interim al 
Centrului de informare O.N.U. 
la București, șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara 
noastră, membri ai corpului di- 
plom atic.

Programul a cuprins piese din 
creația muzicală românească și 
universală.

(Agerpres)

tate de Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și Sesiunea Marii Adu
nări Naționale privind reducerea 
de către Republica Socialistă 
România, cu 5 la sută, a arma
mentelor. efectivelor si cheltu
ielilor militare și convocarea. în 
legătură cu aceasta a unui re
ferendum.

Tot cu acest prilej au fost or
ganizate simpozioane, expoziții 
de carte si de grafică cu. tema
tică social-politică. patriotică si 
ostășească, gale de filme de
dicate Zilei armatei.



Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Evaluarea rezultatelor Anului Internațional al Tineretului 

in dezbaterea Comitetului pentru problemele 
sociale, culturale și umanitare

NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager
pres).— N. Chilie transmite : In ca
drul Comitetului pentru problemele 
sociale, culturale și umanitare al 
Adunării Generale continuă dezba
terile cu privire la evaluarea rezul
tatelor Anului International al Ti
neretului (A.I.T.), marcat. în 1985, 
sub deviza Participare — Dezvoltare 
— Pace. Delegații ale statelor mem
bre reprezentind toate zonele geo
grafice s-au referit pe larg la în
semnătatea practică — actuală și de 
perspectivă — a rezultatelor proce
sului de pregătire și marcare a 
A.I.T. la nivel national, regional și 
international, relevînd că această 
inițiativă a țării noastre Ia Națiunile 
Unite s-a bucurat de un deplin suc
ces, de adeziunea tineretului și de 
sprijinul întregii opinii publice in
ternaționale. avind o puternică re
zonantă la scară mondială.

Reprezentantul Uniunii Sovietice 
a evidențiat necesitatea de a se a- 
corda o atenție deosebită apelurilor 
adresate de O.N.U. pentru încuraja
rea participării tineretului la toate 
activitățile, inclusiv la cele pentru 
promovarea dezarmării, destinderii 
și păcii. In acest sens, s-a relevat 
că printre acțiunile întreprinse în 
U.R.S.S. și care își au originea în 
marcarea A.I.T. figurează și partici
parea largă a tineretului sovietic la 
campania mondială pentru dezar
mare. Delegatul sovietic s-a pronun
țat pentru întărirea. în continuare, a 
cooperării dintre Națiunile 'Unite și 
organizațiile de tineret.

Reprezentantul Irlandei a declarat 
că o dimensiune importantă în eva
luarea succesului A.I.T. a consti
tuit-o calitatea răspunsului pe care 
l-a dat tînăra generație la această 
inițiativă. Este reconfortant să se 
constate — a arătat vorbitorul — că 
1985 s-a remarcat prin participarea 
entuziastă și energică a tinerei gene
rații la nivel local și international în 
activitățile generate de A.I.T.

Succesul A.I.T. se cere continuat 
și consolidat sistematic — a decla
rat reprezentantul Republicii Demo
crate Germane. O.N.U. reprezintă 
forumul adecvat pentru măsuri de

punere în aplicare a rezultatelor 
Anului Internațional al Tineretului. 
Națiunile Unite constituie, de ase
menea. cadrul coresbunzător pentru 
examinarea problematicii tineretului 
în corelație organică și dialectică eu 
pacea. A.I.T. a dus la o abordare 
realistă a problemelor cate confrun
tă tînăra generație la nivel national, 
regional și international.

Reprezentantul Marii Britanii a 
evidențiat activitățile ample, desfă
șurate sub egida Consiliului britanic 
pentru tineret, care au continuat și 
în anul curent, pe 'baza recomandă
rilor formulate în programul A.I.T.

Anul Internațional al Tineretului 
este un punct de plecare pentru noi 
activități în domeniul tineretului — 
a declarat reprezentantul Omanului, 
care a evidențiat astfel un punct 
de vedere larg împărtășit la Națiu
nile Unite privind necesitatea asigu
rării. pe diferite căi. a continuității 
acțiunilor și programelor mobiliza
toare stimulate în întreaga lume de 
marcarea A.I.T.

Un obiectiv principal în politicile 
în domeniul tineretului — a arătat 
reprezentantul Republicii Sri Lanka 
— îl reprezintă promovarea unor 
activități menite să ducă la consoli
darea conștiinței naționale, a simțu
lui disciplinei, a înțelegerii proble
melor sociale și economice, a dem
nității în muncă, a dezvoltării apti
tudinilor creatoare, la promovarea 
prieteniei și înțelegerii reciproce cu 
alte popoare.

Delegatul Malayeziei a atras aten
ția asupra neoesității unor eforturi 
sistematice pentru a feri tineretul 
de influentele nesănătoase si pen
tru a promova în rîndul tinerilor 
valori pozitive autentice, stimulîn- 
du-le simțul de răspundere, ceea ce 
este vital pentru asigurarea unei va
lorificări depline a potențialului 
imens al tinerei generații.

Ansamblul dezbaterilor de pînă 
acum pe această temă a pus în lu
mină. prin variate exemplificări na
ționale și argumente de ordin poli
tic și practic, ecoul profund, de per
spectivă. si valențele multiple ale 
Anului International al Tineretului.

Mesajul secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager

pres). — „Marcînd. în acest an. Ziua 
Națiunilor Unite (24 octombrie), tre
buie să ne propunem să utilizăm 
organizația mondială mai eficient și 
mai constructiv, in scopul soluțio
nării problemelor globale" — se a- 
rată în mesajul dat publicității de 
secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar. „Astăzi sîntem 
martori ai unei lumi supraînarmate. 
supramilitarizate. amenințate de dis
trugerea nucleară, afectată de violen
tă, de terorism — se relevă în do
cument. Este o lume in care mili
oane de oameni se zbat în sărăcie, 
suferă opresiunea, o lume în care 
se înmulțesc conflictele și manifes
tările de extremism. în mod cert, nu 
este o lume în care Națiunile Unite 
pot. fi privite în viitor ca marginale 
sau nesemnificative".

„Mai mult decît oricînd — subli
niază Perez de Cuellar — sînt im
perios necesare o reglementare jus
tă și pașnică a disputelor regionale, 
eliminarea subdezvoltării, intensifi
carea eforturilor pentru reducerea 
înarmărilor, combaterea amenințări
lor la adresa conduitei civilizate în 
viața internațională și promovarea

drepturilor omului. pentru care 
O.N.U. oferă un cadru organizat. 
Trebuie deci să rămînem fermi in 
încrederea noastră față de vocația 
Națiunilor Unite".

„Motivul major pentru care 
O.N.U. nu este atît de eficientă pe 
cît prevede Carta sa este mai de
grabă de natură politică — »e arată 
apoi în mesaj. Oricît de importante 
ar fi aceste aspecte, ele nu trebuie 
să eclipseze problema crucială a re
cunoașterii multilateralității dinami
ce a organizației, singurul răspuns 
viabil la natura problemelor de azi 
și la realitatea interdependentei na
țiunilor. Recunoașterea acestui fapt 
reprezintă elementul-cheie pentru 
schimbarea cursului relațiilor inter
naționale. la adăpost de confruntare 
și conflict. în sensul înțelegerii și al 
dialogului constructiv.

Marcarea Zilei Națiunilor Unite 
oferă un prilej pentru a adresa fac
torilor de decizie din întreaga lume 
apelul de a iniția această schimbare 
a cursului, reamintindu-se acel an
gajament de înfăptuire a unor mu
tații istorice, cuprins în Carta Na
țiunilor Unite" — se relevă in mesa
jul secretarului general al O.N.U.

In favoarea instaurării 
unei noi ordini economice 

internaționale
CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager- 

pres). — Sistemul Economic Latino- 
American (S.E.L.A.) a condamnat 
măsurile protectioniste. cu caracter 
discriminatoriu, adoptate de țările 
puternic dezvoltate industrial la a- 
dresa produselor de export ale țări
lor în 'curs de dezvoltare — a decla
rat, la Ciudad de Mexico. Sebastian 
Alegrett, secretarul executiv per
manent al S.E.L.A., relatează agen
ția Prensa Latina. El a arătat că 
asemenea măsuri generează instabi
litate pe planul raporturilor econo
mice și comerciale internaționale și 
s-a pronunțat pentru inițierea, cit 
mai curind posibil, a unei noi runde 
de negocieri multilaterale, care să 
conducă la instaurarea unei noi or
dini economice internaționale.

în același context. în cursul unei 
conferințe de presă organizate la 
Ciudad de Mexico, președintele Insti
tutului Latino-American al Fierului 
și Otelului (I.L.A.F.A.). Cesar Men
doza. a subliniat că taxele vamale 
restrictive adoptate de S.U.A. împo
triva importurilor de petrol afec
tează negativ dezvoltarea economică 
a țărilor în curs de dezvoltare, cu 
atît mai mult a țărilor latino-ame- 
ricane — transmite agenția Prensa 
Latina. „Cu aceste noi tarife vamale, 
exporturile latino-americane vor fi 
grevate de noi bariere, cu consecin
țe grave asupra posibilităților lor de 
plată a datoriei externe". „Angaja
mentele față de Banca Mondială și 
față de firmele importatoare de pe
trol nu vor putea fi satisfăcute, vo
lumul investițiilor în economiile na
ționale latino-americane va scădea și 
deficitul balanței lor de plăti va 
crește" — a spus Cesar Mendoza.

BUENOS AIRES 23 (Agerpres). —- 
într -un discurs, ținut la Trelew, în 
sudul țării, președintele Argentinei, 
Raul Alfonsin. a arătat că standar
dul de viată din statele capitaliste 
industrializate este realizat pe sea
ma reducerii posibilităților de dez
voltare ale țărilor sărace — trans
mite agenția Prensa Latina. El a 
criticat ferm practicile comerciale 
restrictive, discriminatorii promovate 
de statele dezvoltate împotriva pro
duselor de export latino-americane.

Situația din Liban
BEIRUT 23 (Agerpres). — După o 

acalmie care a durat cîteva zile, joi 
și în noaptea precedentă s-au pro
dus lupte violente în zona taberei 
de refugiați palestinieni Rashidiyeh, 
din sudul Libanului; între membri ai 
milițiilor organizației Amal și 
combatanți palestinieni. Potrivit u- 
nui bilanț provizoriu, luptele s-au 
soldat cu 10 morți și 14 răniți.

Surse ale politiei libaneze au afir
mat că o unitate de combatanți pa
lestinieni venind de pe mare au ata
cat in timpul nopții o poziție a mi
lițiilor Amal situată la periferia 
orașului Sour (Tyr). după care s-au 
retras. Cinci membri ai milițiilor 
Amal au fost uciși și trei au fost 
răniți, a anuntat un purtător de 
cuvint al organizației Amal. citat 
de agenția A.P.

Pentru sporirea continuă a rolului 
idealurilor de pace, independență și

Or
so

„România se pronunță cu hotărîre pentru creșterea rolului 
ganizației Națiunilor Unite și al altor organisme internaționale în 
luționarea democratică, pe baza dreptului internațional, a tuturor 
problemelor mondiale, cu participarea tuturor statelor lumii și în
deosebi a celor mici și mijlocii, a statelor nealiniate și a celor în 
curs de dezvoltare, care sînt vital 
dență, libertate și pace”.

interesate în politica de indepen

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvintarea tovarășului Mihail Gorbaciov la televiziunea 
sovietică

MOSCOVA 23 (Agerpres). — în- 
tilnirea sovieto-americană la nivel 
înalt de la Reykjavik ne-a permis 
poate pentru prima oară, după multe 
decenii, să progresăm mult în cău
tarea căilor dezarmării nucleare — 
a declarat secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, într-o 
cuvîntare rostită la televiziunea cen
trală a U.R.S.S., in care a făcut o 
apreciere asupra evenimentelor de 
după Reykjavik.

Aflîndu-ne numai la cîtiva pași de 
un acord practic într-o problemă 
atît de dificilă și vital importantă — 
a arătat vorbitorul — noi toti am în
ceput să înțelegem infinit mai bine 
în ce pericol se află omenirea, să 
simțim mai puternic necesitatea unor 
hotăriri urgente, și — ceea ce este 
cel mai important — acum știm că 
înlăturarea primejdiei nucleare este 
reală și posibilă. Reykjavikul nu a 
generat numai șperante. el a scos 
la iveală și dificultățile pe calea 
spre o lume denuclearizată. Fără în
țelegerea acestui fapt nu pot fi apre
ciate just rezultatele îijtîlnirii din 
Islanda. întîlnirea a ridicat la un nou 
nivel dialogul sovieto-american. ca și 
dialogul Est-Vest in ansamblu, l-a 
scos din platitudinea abordării teh
nice, plasindu-1 la noi dimensiuni, 
de la înălțimea cărora pot fi văzute 
noi perspective in soluționarea ace
lor probleme care se pun cu atîta 
acuitate astăzi — securitatea, dezar
marea nucleară, inadmisibilitatea 
unei noi spirale a cursei înarmărilor. 
Perioada care a trecut de la întîl
nirea din capitala islandeză — a 
menționat secretarul general al C.C 
al P.C.U.S. — a arătat insă și faptul 
că cercurile legate de militarism, de 
profiturile obținute de pe urma 
cursei înarmărilor se străduiesc din 
răsputeri să înăbușe dorința de pace 
a opiniei publice mondiale, să îm
piedice guvernele să se situeze pe 
o poziție clară, fermă in acest mo
ment istoric hoțărîtor. La dispoziția 
acestor cercuri se află puterea poli
tică, pîrghiile economice, mijloace 
puternice de informare in masă.

Forța lor nu trebuie supraapreciată, 
dar nici subapreciată — a menționat
M. Gorbaciov.

Vorbitorul — relatează agenția 
T.A.S.S. — a reamintit propunerile 
sovietice prezentate la Reykjavik, 
„de mare anvergură și interdepen
dente". Esența poziției noastre, a 
propunerilor noastre constă însă în 
următoarele: sîntem pentru reduceri, 
iar apoi pentru lichidarea totală a 
armelor nucleare și ne pronunțăm 
categoric împotriva unei noi etape a 
cursei înarmărilor, transferării ei în 
Cosmos. Deci sîntem împotriva S.D.I. 
și pentru consolidarea Tratatului pri
vind limitarea sistemelor de apărare 
antirachetă. Orice om lucid înțelege 
că dacă ne angajăm pe calea unor 
reduoeri profunde, iar apoi și a li
chidării totale a armelor nucleare 
trebuie să excludem orice posibili
tate care ar putea fi folosită de par
tea sovietică sau de cea americană, 
pentru dobindirea superiorității mi
litare unilaterale. Considerăm că 
principalul pericol pe care îl repre
zintă S.D.I. constă tocmai în trans
ferarea cursei înarmărilor într-o 
nouă sferă, în tendința de a pătrun
de în Cosmos cu armamente ofen
sive. obtinîndu-se astfel superiorita
tea militară.

Referindu-se la problema arma
mentelor conventionale, secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S. a amintit 
propunerile lansate la Budapesta de 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia, la care țările membre ale
N. A.Ț.O. nu au răspuns încă.

în încheiere. M. Gorbaciov a spus: 
„Cind dezarmării nucleare i se pre
feră Inițiativa de Apărare Strategică 
nu este posibilă decît o singură con
cluzie. că se încearcă să se infirme 
axioma relațiilor internaționale ale 
epocii noastre la care au subscris a- 
nul trecut conducătorii U.R.S.S. și 
S.U.A., și anume că un război nuclear 
nu trebuie dezlănțuit deoarece nu 
poate fi cîștigat. Uniunea Sovietică 
a învestit in propunerile sale maxi
mum de bunăvoință și nu Vom re
nunța la aceste propuneri".

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZAMBIA

Tovarășului KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Partidului Unit al Independenței Naționale, 

Președintele Republicii Zambia

LUSAKA''

Aniversarea proclamării independenței de stat a Republicii Zambia îmij 
oferă plăcutul prilej ca, în numele Partidului Comunist Român, al guvernu-i 
lui și poporului român, precum și al meu personal, să vă adresez dumnea
voastră. Partidului Unit al Independenței Naționale, guvernului și poporului; 
zambian calde felicitări și cele mai bune urări.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare existente intre 
partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai puternic în interesul po-, 
poarelor român și zambian, al cauzei păcii, independenței naționale și înțe
legerii in. lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului zambian 
prieten, pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

în urmă cu 41 de ani. la 24 oc
tombrie 1945, cind flăcările celei mai 
mari conflagrații pe care o cunoscu
se omenirea abia se stinseseră, a in
trat în vigoare Carta Națiunilor 
Unite și, o dată cu aceasta, a luat 
ființă o nouă organizație internațio
nală a statelor — expresie a hotărî- 
rii popoarelor lumii de „a feri gene
rațiile viitoare de flagelul războiu
lui". după cum proclamă însăși 
Carta în primele cuvinte ale textu
lui săi). Acea memorabilă zi a intrat 
în calendarul aniversărilor politice 
internaționale ca Ziua Națiunilor 
Unite, constituind un prilej de re
afirmare a adeziunii statelor la 
scopurile și principiile Cartei, de 
mobilizare a opiniei publice, a po
poarelor la înfăptuirea aspirațiilor 
de pace, securitate și progres cărora 
Carta le dă expresie. Tot astăzi se 
marchează Ziua mondială de infor
mare asupra dezvoltării și începe 
Săptămîna mondială a dezarmării, 
pornindu-se tocmai de la importan
ta deosebită pe care dezarmarea și 
dezvoltarea le au in ansamblul acti
vității O.N.U.

contemporane, 
acjus o contri-

importante ale lumii 
Intr-adevăr. O.N.U. a 
butie de seamă la accelerarea lichi
dării sistemului colonial și apariția 
a zeci de noi state independente în 
Africa, Asia și America Latină. Or
ganizației Națiunilor Unite îi revin 
merite de seamă in afirmarea și 
promovarea principiilor fundamen
tale ale dreptului internațional.

îndeplinească in condiții cit mai. 
bune misiunea ce-i revine, să răs
pundă pe deplin așteptărilor popoa
relor. In spiritul înaltei răspunderi 
față de destinele păcii și securității 
internaționale, țara noastră a inseris 
necesitatea sporirii rolului O.N.U. în 
viața internațională, în abordarea și 
soluționarea problemelor fundamen
tale ce confruntă contemporaneita-

w

Larg forum de dezbatere 
a problemelor contempora
neității Concepută ca un instru
ment de menținere a păcii și securi
tății internaționale, de dezvoltare a 
unor raporturi prietenești între na
țiuni, de promovare a colaborării 
largi, pe multiple planuri, între sta
te, ca „un centru în care să se orga
nizeze acțiunile națiunilor pentru 
realizarea acestor obiective comune". 
O.N.U. s-a dezvoltat continuu de-a 
lungul anilor. De la 51 de membri, 
cit număra in 1945, O.N.U. are în 
prezent 159 de membri, devenind cel 
mai larg și cuprinzător for interna
țional, în care toate statele pot par
ticipa activ Ia dezbaterea problema
ticii mondiale.

Așa cum este cunoscut, de-a lun
gul celor peste patru decenii de ac
tivitate. organizația a jucat un rol 
pozitiv în 
rezolvarea

viața internațională. în 
unora dintre problemele
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Pentru apărarea dreptului popoarelor la viață 1
BOGOTA 23 (Agerpres). — In 

piața centrală a capitalei Colum
biei s-a desfășurat un amplu mi
ting al populației orașului pentru 
pace, democrație și viață. Cîteva 
mii de oameni ai muncii au parti
cipat la această manifestație orga
nizată din inițiativa P.C. din Co-

Cercetările cosmice să fie utilizate numai în scopuri 
pașnice !

lumbia pentru a-și exprima do
rința de eliminare a pericolului 
unui război (nuclear nimicitor. Vor
bitorii care au luat cuvîntul la mi
ting au subliniat necesitatea acti
vizării mișcării pentru apărarea' 
păcii și promovarea progresului.

TOKIO 23 (AJgerpres). — La 
Tokio s-au încheiat lucrările sim
pozionului international „Cosmosul 
nostru", la care au participat re
prezentanți din Japonia. U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia și Franța. în luările 
de cuvint. participanții au relevat 
că era nuclearo-cosmică cere din 
partea statelor și a popoarelor idei 
noi. excluderea amplasării în spa
țiul circumterestru a armelor da

Programul „războiul stelelor" — factor de escaladare 
a cursei înarmărilor

Țară străbătută de apele învol
burate ale fluviului Zambezi, de Ia 
care și-a luat și numele. Zambia 
beneficiază de un cadru natural de 
o frumusețe deosebită, iar subsolul 
său ascunde imense bogății, în 
primul rind cuprul. Principalele 
rezerve se află concentrate în re
numita „centură de cupru" („coper- 
belt") din apropierea frontierei cu 
Zairul, unde se află circa 25 la 
sută din resursele mondiale. Ex
ploatată cu lăcomie de colonialiști, 
această mare bogăție naturală a 
trecut sub controlul statului zam
bian după proclamarea indepen
denței, la 24 octombrie 1964. eve
niment cu profunde rezonante în 
destinele contemporane ale tării de 
pe Zambezi. In prezent, industria 
extractivă și de prelucrare a cupru
lui este una din realizările cu care 
poporul zambian se mîndrește ; în 
minele cuprifere și combinatele 
metalurgice cei peste 250 000 . mun
citori produc 600 000 tone cupru 
anual, care asigură circa 90 la sută 
din totalul veniturilor obținute prin 
export.

în perioada care a trecut de la 
proclamarea independenței, po
porul zambian. sub conducerea 
Partidului Unit al Independenței, 
a dobindit succese evidente și în 
alte sectoare ale activității econo
mice și sociale. Intr-un interval re
lativ scurt s-au înălțat uzine și 
fabrici, baraje și hidrocentrale, s-au 
dezvoltat transporturile. Zambia 
dispune și de un însemnat poten
țial agricol, reprezentat de exis

tența a nouă milioane hectare de 
teren arabil, din care numai 1.6 
milioane sînt cultivate. în scopul 
obținerii unei producții agricole 
care să acopere cerințele de con
sum intern și să asigure, totodată, 
materii prime pentru unele sectoa
re ale industriei. în 1980 a fost 
lansată „revoluția verde".

Pe plan extern, Zambia se > pro
nunță împotriva politicii rasiste, 
agresive, promovate de regimul de 
Ia Pretoria, militează pentru o 
nouă ordine economică internațio
nală, pentru pace și înțelegere 
între popoare.

Animat de sentimente prietenești 
față de tinerele state independen
te din Africa, poporul român ur
mărește cu simpatie eforturile de
puse de poporul zambian pentru 
făurirea unei noi vieți, prospere și 
demne. In acest spirit. între 
România și Zambia s-au statornicit 
și se dezvoltă relații de prietenie, 
solidaritate și colaborare. Un rol 
deosebit în impulsionarea aces
tor legături au avut întilni- 
rile frecvente dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Kenneth David Kaunda — desfă
șurate la București și Lusaka. Tra
tatul de prietenie și cooperare 
semnat în 1979. Declarația comună 
din 1983 și celelalte documente 
convenite la cel mai înalt nivel au 
potențat colaborarea româno-zam- 
biană. în , interesul țărilor și po
poarelor noastre, al cauzei păcii, 
independentei și libertății.

*

I
Ă
I

*

A

. distrugere în masă. Cercetările I 
cosmice, s-a relevat în cursul lu
crărilor. trebuie să servească păcii 
și nu pregătirilor pentru război. 
Participanții au atras atenția asu
pra pericolului transferării cursei 
înarmărilor în spațiul cosmic, cri- 
ticînd în legătură cu aceasta pro
gramul american Inițiativa de Apă
rare Strategică, cunoscut sub nu
mele de „războiul stelelor".

PRESA

CONVORBIRI. Erich Honecker,

STOCKHOLM 23 (Agerpres). — 
Guvernul suedez consideră că rea
lizarea unui sistem de apărare 
antirachetă de tipul programului 
american „S.D.I.". denumit și „răz-

boiul stelelor", prezintă pericolul 
escaladării cursei înarmărilor — a 
declarat în Riksdag (parlamentul 
țării) primul ministru al Suediei, 
Ingvar Carlsson.

O.N.U. în înfăptuirea 
progres ale popoarelor

dezarmâ-înarmărilor și înfăptuirii 
rii, România salută debutul acestei 
săptămîni, concepînd-o ca un prilej 
de stimulare a acțiunilor statelor și 
popoarelor, a opiniei publice de pre
tutindeni pentru infăptuirea dezar
mării. în primul rind nucleare, pen
tru asigurarea dreptului suprem al 
popoarelor la existență, la pace, la 
viață și libertate.

Inițiativele României — 
un exemplu mobilizator. Prin_ 
tr-o fericită împrejurare, începerea 
„Săptăminii mondiale a dezarmă
rii" coincide cu încheierea lucrări
lor Plenarei C.C. al P.C.R. și a se
siunii Marii Adunări Naționale care, 
dezbătînd probleme importante ale 
politicii externe a României, a 
aprobat organizarea în cursul lunii 
noiembrie a referendumului în pro
blema reducerii cu 5 la sută a efec
tivelor, armamentelor și cheltuielilor 
militare. Pornind tocmai de la

w

,ZIUA NAȚIUNILOR UNITE", „SĂPTĂMÎNA MONDIALĂ A DEZARMĂRII'Iii

Din păcate, de-a lungul celor pes
te patru decenii, O.N.U. nu a acțio
nat la nivelul întregului său poten
tial, pentru rezolvarea efecti
vă a unor probleme stringente, de 
însemnătate cardinală. De multe 
ori, probleme importante, de inte
res fundamental : pentru toate po
poarele, pentru pacea și însuși 
viitorul omenirii nu și-au găsit lo
cul în preocupările si dezbaterile 
O.N.U., forumul mondial fiind oco
lit și căutîndu-se soluții in afara lui. 
Nerespectarea deplină a prevederi
lor Cartei și nefolosirea mecanisme
lor O.NU. învestite cu răspunderea 
de a acționa pentru prevenirea con
flictelor armate dintre state și pen
tru reglementarea pașnică a dife
rendelor internaționale au dus la 
perpetuarea unor conflicte armate 
în diferite regiuni ale lumii, la acte 
de forță și de amenințare cu forța, 
la abateri flagrante de la principiile 
și normele fundamentale ale drep
tului international contemporan.

Un imperativ major : spo
rirea eficienței O.N.U. Por‘ 
nind tocmai de la asemenea rea
lități, de la situația actuală, de gravă 
încordare internațională. România, 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
militat și militează cu consecvență 
pentru ca organizația mondială să-și

tea, ca una din preocupările centrale 
ale politicii sale externe. De-a lun
gul celor peste trei decenii de cind 
este membră a organizației. Româ
nia a desfășurat o susținută activi
tate. inițiativele sale, constructive. în 
probleme de cea mai 
tantă pentru destinele 
rității 
de un

mare impor- 
păcii și secu- 
bucurîndu-seinternaționale

amplu ecou internațional. 
Ampla cuvîntare rostită de pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la sesiunea Marii 
Adunări Naționale — cuvîntare ce se 
publică în ziarul de azi — reflectă 
încă o dată însemnătatea acordată de 
România creșterii rolului și eficien
ței O.N.U.

Dezarmarea — prioritatea 
priorităților. Afa cum s‘a arătat> 
astăzi începe și „Săptămîna mon
dială a dezarmării", care în acest an 
dobindește o semnificație cu totul 
deosebită, avîndu-se în vedere mo
mentul de gravă încordare existent 
în lume ca urmare a acumulării de 
noi arme, în primul rind nucleare. 
De altfel, promovarea dezarmării 
constituie o cauză organică a O.N.U., 
care a fost și este chemată să de
pună toate eforturile pentru rezol
varea acestei probleme fundamenta-^ 
le a zilelor noastre.

Protagonistă perseverentă și repu
tată a dezideratului opririi cursei

pericolul tot mai mare pe care îl re
prezintă cursa neînfrînată a înarmă
rilor, de la faptul că în pofida con
turării unor posibilități de acorduri 
negocierile pentru dezarmare nu s-au 
soldat pînă acum cu rezulta
te concrete, președintele tării noas
tre a adresat recent, după cum 
se știe, tuturor statelor din Eu
ropa. precum și S.U.A. și Canadei 
chemarea de a trece fiecare Ia o re
ducere de cel puțin 5 la sută a înar
mărilor. chiar înaintea realizării 
unui acord corespunzător. Hotărirea 
adoptată în acest sens de Plenara 
C.C. al P.C.R., ratificarea deciziei 
de către forul suprem al puterii de 
stat. Marea Adunare Națională, ur- 
mînd ca întregul popor să-i dea gi
rul său prin intermediul referendu
mului constituie împreună o eloc
ventă expresie a rolului construc
tiv. al României socialiste. Așa cum 
sublinia la Plenara C.C. al P.C.R. 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
aceasta „va exercita o influentă pe 
plan internațional, va demonstra nu 
numai justețea politicii României, 
dar și faptul că trebuie să se trea
că de la vorbe Ia măsuri reale de 
dezarmare în toate domeniile de ac
tivitate. Trebuie să înțelegem bine că, 
în actuala situație internațională, tre
cerea la asemenea măsuri reprezintă 
un eveniment care trebuie să consti
tuie o mindrie pentru partidul și po-

porul nostru, că tocmai în situația 
internațională încordată pot să ia a- 
semenea măsuri și să demonstreze 
că sînt gata să acționeze ferm pen
tru realizarea programelor de redu
cere radicală a tuturor armamentelor, 
de eliminare a armelor nucleare, de 
reducere cu 50 la sută a armamente
lor convenționale pină in 2000, și cu 
cel puțin 25 la sută pină în 1990“.

In consens cu Carta O.N.U., Româ
nia consideră că trebuie să se ac
ționeze hotărît în direcția soluțio
nării conflictelor existente in diferi
te regiuni ale lumii prin mijloace 
pașnice, prin tratative. în această 
privință, , . țara noastră 
ră de cea mai mare 
te transpunerea în fapt a 
rilor Apelului solemn, 
prin consens la cea de-a 40-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U.. 
din inițiativa șefului statului român, 
de încetare fără întîrziete a acțiuni
lor armate și de soluționare a tutu
ror problemelor litigioase numai pe 
calea tratativelor.

In contextul amplificării manifes
tărilor crizei economice mondiale, 
care a înrăutățit in mod considera
bil situația țârilor în curs de dez
voltare. România consideră necesar 
ca O.N.U. să se implice mai direct 
in problemele economice internațio
nale, inclusiv în soluționarea pro
blemei datoriilor externe ale țărilor 
din lumea a treia, în eforturile pen
tru lichidarea subdezvoltării și edi
ficarea noii ordini economice inter
naționale.

Este convingerea fermă a tării 
noastre că dificultățile financiare cu 
care se confruntă în prezent orga
nizația pot și trebuie să fie soluțio
nate prin perfecționarea și simplifi
carea activității sale, fără a fi afec
tate prioritățile și structurile sale 
democratice, bazate pe participarea 
tuturor statelor membre in condiții 
de egalitate și competențele Adună
rii Generale, organismul cel mai re
prezentativ al O.N.U.

Apreoiind că O.N.U. poate și tre
buie să joace un rol mai important 
și. îndeosebi, mai eficient în soluțio
narea efectivă a problemelor ma
jore cil care se confruntă în pre
zent omenirea, prin folosirea din 
plin a posibilităților de care dis
pune. România socialistă, așa cum a 
reafirmat din nou. în aceste zile, to
varășul Nicolae Ceaușescu. este 
ferm hotărîtă să-și aducă in conti
nuare contribuția la reușita tuturor 
acțiunilor pe care le va întreprinde 
organizația mondială pentru pace, 
securitate si înțelegere, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

conside- 
actualita- 
prevede- 

adoptat

Radu BOGDAN
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secretar general al" C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 

I R. D. Germane, a avut, joi, con
vorbiri la Beijing cu Deng. 

1 Xiaoping, membru al Comitetului
Permanent al Biroului Politic al

• C.C. al P.C. Chinez, președintele
Comisiei Centrale Consultative a 

I P.C. Chinez, in cadrul cărora au 
I fost examinate modalitățile de ex- 

. tindere și aprofundare a relațiilor 
i dintre cele două partide.
' ÎNT1LNIRE. La Budapesta a 

avut loc o întîlnire între Janos 
Kadar, secretar general al P.M.S.U.,

I și Alvaro Cunhal, secretar general 
al P.C. Portughez, aflat intr-o vi- 

I zită in R.P. Ungară, la invitația
C.C. al P.M.S.U. S-a procedat la 
un schimb de păreri asupra pro- 
blemelor majore ale mișcării co
muniste și muncitorești internațio- 

i nale, precum și ale situației inter
naționale. Cele două părți — relă- 

| tează agenția M.T.I. — au reliefat 
| importanța dialogului general- 

european in cadrul procesului de
• la Helsinki, vizînd reducerea în

cordării și neîncrederii pe plan in-
I ternațional, amplificarea colabora-- 

rii reciproce dintre statele conti- 
| nentului. '

PRIMIRE. Președintele Republicii 
■ Elene, Christos Sartzetakis, l-a 

primit joi pe Lubomir Strougal, 
< președintele guvernului R.S. Ceho

slovace, aflat în vizită oficială la 
I Atena. în aceeași zi s-au încheiat 
| convorbirile dintre primul ministru 

grec, Andreas Papandreu, și pre- 
i ședințele guvernului R.S.C. Au fost 
l examinate posibilitățile existente 
1 pentru intensificarea colaborării 

bilaterale in domeniile politic, eco- 
I nomic, tehnico-științific și cultural, 
i precum și probleme ale vieții in

ternaționale, relatează agenția 
I C.T.K.
1 CONFERINȚA DE PRESA. Secre-

I tarul general al Partidului Comu
nist Italian. Alessandro Natta, s-a 
referit, intr-o conferință de presă, 
la viitoarea „convenție programa-

[ tică" a P.C.I. Aceasta — a spus el 
| — „nu se va substitui congresu

lui, ci va trebui să elaboreze un 
I program concret de guvernare, va

labil pe termen mediu șl capabil 
să unifice forțele politice dispuse 
să colaboreze in vederea depășirii 

( actualei formule a coaliției guver- 
I namentale". Convenția P.C.I., a pre

cizat Alessandro Natta, urmează 
. să se desfășoare la începutul anu

lui viitor, ea fiind deschisă tuturor 
I forțelor progresiste care vor 

accepta să participe cu propuneri 
! proprii — informează agenția 
I ANSA.
| SEMINAR. Posibilitățile realiză

rii unor noi forme ale colaborării 
comerciale și economice, precum 
și tehnico-științifice între organiza- 

| ții sovietice și firme din S.U.A. au 
I fost examinate la seminarul ce a

avut loc la Moscova cu participa- 
Irea reprezentanților unui număr 

de companii americane și ai Comi
tetului de stat sovietic pentru știin- 

Iță și tehnică, ai altor departamen
te. anunță agenția T.A.S.S. Au fost 
examinate, între altele, posibilită
țile înființării unor întreprinderi 

I mixte pe teritoriul Uniunii Sovie
tice. |

i ȘEDINȚA. în cadrul tratativelor 
| sovieto-americane de la Geneva

privind armele nucleare și cosmi- 
Ice. joi a avut» loc ședința grupului 

care examinează problema arme
lor strategice — anunță agenția 

| T.A.S.S.

DECES. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Luxembur
ghez a anunțat încetarea din . viață 
a președintelui de onoare al 
Luxemburghez, Dominique . 
bany, fost președinte și unul 
tre întemeietorii partidului.

P.C. 
Ur- 

din-

MESAJ. în cadrul sesiunii ex
traordinare a C.C. al Frontului De- t 
mocratic pentru Reunificarea Pa- li 
triei, care a avut loc la Phenian, 
participanții au aprobat un mesaj [ 
adresat partidelor politice și orga- I 
nizațiilor sociale din întreaga lurhe ■ 
în legătură cu arestarea și întem
nițarea in mod ilegal de către auto- I 
ritâțile sud-coreene a lui You I 
Seung Hwan, membru al parla
mentului din partea Noului Partid 
Democratic, relevă agenția A.C.T.C. | 
în mesaj se arată că este necesar 
să se înceteze imediat represiunile . 
împotriva forțelor progresiste din 
țară, să fie eliberați necondiționat I 
deținuții politici și să se asigure 
cetățenilor tării libertăți demo- I 
cratice.

SESIUNEA O.N.U.D.I. La Viena . 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Consiliului O.N.U. I 
pentru dezvoltarea industrială 
(O.N.U.D.I.). Au fost examinate I 
probleme privind rolul și locul j 
O.N.U.D.I. în colaborarea interna
țională în vederea industrializării . 
țărilor în curs de dezvoltare. în 
intervențiile delegaților s-a relevat ■ 
rolul util al O.N.U.D.I. în acorda
rea de asistentă țărilor in curs de j 
dezvoltare pentru soluționarea [ 
problemelor dezvoltării lor social- 
economice. |

„PHOBOS". Agenția T.A.S.S. re- I 
latează că specialiștii sovietici au ' 
început verificarea experimentală I 
a stației automate interplanetare I 
,. Phobos". Rezultatele experimen
tărilor confirmă justețea solu- i 
fiilor de construcție și tehnolo- j 
pice. Stația interplanetară, creată • 
în cadrul proiectului internațional , 
cu același nume, urmează să fie [■ 
lansată spre planeta Marte pentru I 
a cerceta satelitul marțian „Pho
bos", „planeta roșie", spațiul inter- | 
planetar, precum și Soarele. E.rpe- | 
diția științifică este programată să 
înceapă în iulie 198S. Zborul stației . 
interplanetare pină in apropiere I 
de Marte va dura 200 de zile, pre- I 
cizează i'.A.S.S.

REUNIUNE. La Riad s-au desfă- j 
șurat lucrările unei reuniuni a 
miniștrilor de finanțe din țările < 
membre ale Consiliului de Coope
rare al Golfului (C.C.G.) — Arabia > 
Saudită, Bahrein, Emiratele Arabe 
Unite, Kuweit, Oman și Qatar. Au I 
fost examinate probleme privind | 
colaborarea în cadrul organizației 
regionale în domeniile monetar, ■ 
financiar și al tarifelor vamale, j 
informează agenția Kuna. Un ra- ' 
port privind rezultatele întilnirjj 
urmează să fie prezentat reuniunii I 
la nivel înalt a C.C.G.

Intervenție. în intervenția sa | 
la cel de-al XXX-lea Congres al I 
Comisiei pentru exploatarea știin- • 
țifică a Mediteranei, ale cărei, lu
crări se desfășoară in localitatea I 
spaniolă Palma de Majorca, cu- | 
noscutul oceanograf francez Jac
ques Cousteau a atras atenția i 
că, in condițiile actuale de poluare. I 
există riscul dispariției, pină la * 
sfîrșitul secolului, a peste un mi- 
lion de specii animale și vegetale. 
Deja peste 800 de mii de specii, * 
majoritatea de pe uscat, au pierit 
în ultimii ani, a declarat omul de I 
știință francez, citat de agenția • 
ANSA.
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