
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! La invitația tovarășului Nicolae Ceausescu, astăzi soseste io tara
noastră, intr-o vizită oficială de prietenie, tovarășul Sinan Hasani
Bun venit pe pâmintul României!

ORGAN At COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, astăzi sosește în țara noastră, intr-o vizită oficială de prietenie, tovarășul 
Sinan Hasani, președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.
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A CONDUCE ÎMPREUNĂ CU POPORUL,
PENTRU POPOR

Participarea largă a maselor populare, a întregului popor la conduce
rea tuturor sectoarelor de activitate, dezvoltarea largă a democrației mun
citorești revoluționare constituie factorul hotărîtor al înfăptuirii cu succes 
a societății socialiste și comuniste în patria noastră,

NICOLAE CEAUȘESCU

Valoarea ideilor se verifică in 
practică. Numai in contactul 
direct cu viata politică, eco

nomică și socială o idee își poa
te afirma profunzimea științifică, 
esența revoluționară, caracterul rea
list. Numai in procesul complex al 
înfăptuirii operei de edificare a noii 
societăți iși află Rindlrea teoretică 
înaintată cadrul în care să-și mani
feste forța transformatoare. Tot ce 
S-a înfăptuit în societatea noastră 
socialistă, în anii rodnici de după 
Cel de-al IX-lea Congres al partidu
lui, reflectă cu putere aceste funda
mentale adevăruri. Un suflu cu ade- 
vărat înnoitor, pe oare îl datorăm 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
cuprins munca și viata întregului 
nostru popor. S-au născut idei cu
tezătoare. de esență revoluționară, 
întemeiate pe cerințele legilor dez
voltării sociale, pe realitățile patriei 
noastre, pe tendințele manifestate in 
evoluția lumii contemporane. Toate 
aoeste mari idei, ce sînt proprii gîn- 
dirii novatoare a secretarului gene
ral al partidului, au fost dezvoltate 
în istoricele documente ale Congre
sului al XlII-lea al Partidului Co
munist Român, de la a cărui desfă
șurare se împlinesc doi ani. Ele iși 
probează viabilitatea în activitatea 
concretă, in munca însuflețită a po
porului, sub conducerea partidului, 
pentru Înfăptuirea exemplară a cute
zătoarelor obiective stabilite de foru
mul comuniștilor, în toamna anului 
1984, pentru actualul cincinal șl pen
tru viitorul deceniu, pină la ori
zontul anului 2000,

Una dintre ideile fundamentale 
oe-și află un loc distinct în vasta 
operă de transpunere în viată a ho- 

tăririlor Congresului al XlII-lea 
dă contur adevărului că socia
lismul se construiește cu poporul 
și pentru popor. Această idee no
vatoare, cu profunde rezonante

în strategia partidului nostru cu 
privire le dezvoltarea economico- 
socială a patriei, constituie „coloana 
vertebrală" a întregului sistem al 
democrației muncitorești revoluțio
nare. Desigur, sînt bogate resursele 
de creativitate, de inițiativă, de res
ponsabilitate fată de muncă ale po
porului. Dar a construi cu poporul a 
cerut partidului — și ii cere in con
tinuare — un susținut efort pentru a 

face să devină active aceste resurse, 
pentru a asigura valorificarea lor 
integrală. La fel cum a construi pen
tru popor a cerut — si cere — stră
danii neîncetate pentru a dura, la

Doi ani 
de la 

Congresul 
al XlII-lea 
al P.C.R.

nivelul întregii noastre societăți, nu 
valori în sine, ci valori de întrebuin
țare. Economice, politice, ideologice, 
sociale, care să-i fie de folos nați
unii în ansamblu. Să-i fie de folos 
omului. Se demonstrează astfel. în 
modul cel mai concret, viabilitatea 
tezei că socialismul și democrația 
sînt inseparabile.

Poporul este adevăratul autor al 
noii -istorii a patriei, scrisă in anii 

rodnici ai „Epocii Nicolae Ceaușescu". 
Cn poporul și pentru popor, sub în
țeleaptă conducere a partidului, s-a 
trecut la- dezvoltarea neîncetată a 
forțelor de producție și la reparti
zarea lor armonioasă, echilibrată pe 
întregul cuprins al tării. S-a acțio
nat — și se acționează — pentru 
modernizarea structurilor economice, 
pentru creșterea venitului national, 
centru asigurarea unei noi calități 
a muncii și a vieții. Prooesul intens 
de industrializare s-a generalizat în 
toată tara. Totodată, trecerea Ia rea
lizarea programelor noii revoluții 
agrare a determinat intensificarea 
modernizării agriculturii, sporirea 
producțiilor agricole. Pe traiectoria 
progresului neîntrerupt s-au înscris 
și știința. învățămintul. cultura — 
factori de prim-ordin ai dezvoltării 
economice și sociale a țării.

_ în condițiile lărgirii continue a 
sistemului democrației muncitorești 
revoluționare, prin generalizarea 
autoconducerii și autogestiunii mun
citorești, în condițiile, deci, în care 
oamenii muncii poartă în prezent 
întreaga răspundere pentru gospo
dărirea eficientă a părții din avuția 
națională ce le este încredințată spre 
administrare, se realizează în mod 
efectiv, în prăctică, la nivelul fie
cărei unități economice, al fiecărui 
colectiv de muncă principiul cu va
loare generală al participării res
ponsabile a întregului popor la con
ducerea societății.

înfăptuirile din primul an al ac
tualului cincinal, obiectivele mobi
lizatoare ce urmează să fie realizate
(Continuare in pag. a V-a)

Născut la 14 mai 1922, la Pojara- 
nie. în Kosovo, tovarășul Sinan 
Hasani a participat la revoluție și 
luptele de eliberare națională încă 
din anul 1941. fiind. în timpul răz
boiului. membru al Comitetului Ra
ional de partid si comisar politic al 
unui detașament de partizani. A 
fost arestat în 1944 și internat 
intr-un lagăr german de concen
trare de Ia Viena, unde a fost de
ținut pină la capitularea Germaniei.

După eliberare, a terminat 
școala superioară de partid de la 
Belgrad. îndeplinind sarcini de 
răspundere pe -linie.de partid și 
de stat, la nivelul provinciei Ko
sovo și R. S. Serbia ; prim-secre- 
tar al Comitetului U.C.I. din Vi
tin și Gnilana, membru al con
ducerii de partid în provincia 
Kosovo și Republica Socialistă 
Serbia, vicepreședinte al Adună
rii provinciei Kosovo, președinte 
al Adunării Republicii Socialiste 
Serbia, director al Editurii în 
limba albaneză „Rilindia". In pe
rioada 1971—1974, a fost ambasa
dor al Iugoslaviei la Copenhaga. 
Timp de două mandate, 1974—1978 
și 1978—1982, a deținut funcția de 
vicepreședinte al Adunării R.S.F. 
Iugoslavia. în 1982 a fost ales 
membru și apoi președinte al 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Kosovo.

Este membru al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Tovarășul Sinan Hasani a fost 
ales în 1984 membru al Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, în 1985 
vicepreședinte al Prezidiului 
R.S.F, Iugoslavia, iar la 15 mai 
1986 președinte al ~ 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

Este membru al 
științe și arte din Kosovo.

I s-au decernat mai multe ordine 
și medalii. între care si cel mai înalt 
ordin iugoslav — „A.V.N.O.I.".

Vizita oficială de prietenie în 
România a tovarășului Sinan Hasani 
se înscrie pe linia tradiției sta- 

prin intilnirile frecvente 
ivut loc între tovarășii 

și Iosip Broz 
nouă ilustrare a 
a relațiilor de

Prezidiului

Academiei de

înscrie 
torni ci te i 
ce au av 
Nicolae Ceaușescu 
Tito. constituind o 
dezvoltării rodnioe 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Socialistă Federativă Iugoslavia, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia 
— relații întemeiate pe vechi și bo
gate tradiții de luptă comună, de-a 
lungul vremurilor, pentru realizarea 
aspirațiilor de libertate, independen
tă și progres social ale popoarelor 
celor două țări. Aoeste relații se ri-

dică__  continuu pe trepte tot mai 
înalte și capătă mereu noi dimen
siuni. avînd ba bază trainică prin
cipiile deplinei egalități în drepturi, 
respectării independentei și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reci
proc, principii de o importanță de
cisivă pentru întărirea prieteniei, a 
bunei vecinătăți, a cooperării în cele 
mai diferite domenii, a încrederii si 
înțelegerii.

întilnirile româno-iugoslave la ni
vel înalt au prilejuit, de fiecare dată, 
reafirmarea voinței ambelor părți de 
a intensifica și extinde conlucrarea 
pe cele mai diverse planuri, de a 
pune în valoare condițiile favorabile 
pe care le oferă potențialul în con
tinuă creștere al economiilor . celor 
două țări și vecinătatea lor geogra
fică. au stabilit obiective de cea mai 
mare importantă pentru larga dez
voltare a relațiilor și schimburilor 
bilaterale.

Pe planul politicii externe, așa cum 
s-a evidențiat de fiecare dată in ca
drul întîlnirilor româno-iugoslave la 
nivel înalt, România și Iugoslavia 
acționează pentru încetarea agravă
rii situației pe plan internațional, 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la măsuri concrete de dezar
mare, în primul rînd de dezarmare 
nucleară, pentru reluarea și conti
nuarea politicii de destindere, pro- 
nunțindu-se pentru soluționarea prin 
mijloace politice, prin tratative, a tu
turor focarelor de criză și conflict 

din lume. Țările noastre depun con
secvent eforturi pentru afirmarea in 
relațiile dintre state a principiilor 
dreptului international, pentru sta
tornicirea unui climat de înțelegere, 
securitate și încredere în Balcani, în 
Europa și în întreaga lume, pentru 
soluționarea, în interesul păcii și 
securității, în interesul tuturor po
poarelor, a problemelor complexe cu 
care este confruntată omenirea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu de
clara, cu prilejul vizitei de prie
tenie efectuate. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. in de
cembrie 1985, la Belgrad : „între 
popoarele, țările și partidele 
noastre există îndelungate relații 
de prietenie, colaborare și bună 
vecinătate, care in anii construc
ției socialismului au cunoscut o 
nouă dezvoltare, întemeiate trai
nic pe deplină egalitate, stimă și 
respect reciproc. Un rol impor
tant au avut in acest sens nu
meroasele intilnirj care au avut 
loc cu regularitate intre președin
ții celor două țări, astfel că se 
poate spune că intilnirile dintre 
mine și tovarășul Tito au avut un 
rol deosebit in dezvoltarea rela
țiilor dintre partidele și țările 
noastre. Noi acordăm o mare 
importanță acestor tradiționale 
relații și dorim să facem, și în 
continuare, totul pentru ca ele să 
se întărească necontenit, să dea 
roade tot mai bogate".

Tovarășul Sinan Hasani. în 
mesajul adresat șefului statului 
nostru, cu prilejul sărbătorii na
ționale a României, arăta : „Evi
dențiez și cu această ocazie im
portanța pe care o acordăm dez
voltării permanente a relațiilor 

tradiționale de prietenie și bună 
vecinătate, colaborării tot mai largi 
dintre țările noastre socialiste, ceea 
ce corespunde intereselor recipro
ce. trainice ale popoarelor noas
tre și reprezintă o contribuție la 
mai buna înțelegere și colaborare in 
Europa și în lume".

Poporul nostru își exprimă ferma 
convingere că actuala întîlnire ro- 
mâno-iugoslavă la nivel înalt va da 
un nou impuls dezvoltării prieteniei, 
colaborării și solidarității dintre 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia, din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia, în interesul popoarelor celor 
două țări, al cauzei socialismului, 
independenței, colaborării 
ționale și păcii.

Animat de sentimente de 
stimă și prețuire, poporul .. .. 
intimpină pe înaltul oaspete din Iu
goslavia vecină prietenă cu 
călduroasa și tradiționala urare de 
„BUN VENIT PE PĂMÎNTUL RO
MÂNESC 1“

interna-

profundă 
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SPRIJIN ENTUZIAST FAȚĂ DE STRĂLUCITA INIȚIATIVĂ A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU PENTRU PROMOVAREA DEZARMĂRII

REFERENDUMUL DE LA 23 NOIEMBRIE - EXPRESIA VOINȚEI UNANIME A POPORULUI ROMÂN
în întreaga tară

VIBRANTE ADUNARI ALE OAMENILOR MUNCII
în aceste zile premergătoare refe

rendumului de la 23 noiembrie, în 
unități din industrie, construcții, 
transporturi, agricultură, instituții 
de invățămint, artă și cultură s-au 
desfășurat adunări ale oamenilor 
muncii în cadrul cărora s-a dat 
expresie hotăririj poporului nostru 
de a reduce cu 5 la sută armamen
tele, efectivele și cheltuielile mili
tare, voinței sale de pace, de a în
făptui neabătut programul partiduliți 
de dezvoltare multilaterală a patriei, 
de progres și înflorire a României

Aceste manifestări se . constituie 
într-o puternică afirmare a adeziu
nii depline a întregului nostru popor 
la politica internă și externă a parti
dului și statului, elaborată și pro
movată cu strălucire de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit 
al națiunii, conducătorul Încercat al 
partidului și statului, luptător neobo
sit pentru o lume fără arme și fără 
războaie. Participanții la adunări — 
muncitori, țărani, intelectuali, oa
meni de știință, artă și cultură, băr
bați și femei, studenți, elevi — au 
reafirmat, și cu acest prilej, senti
mentele de fierbinte dragoste, alea
să stimă și prețuire, de adîncă recu
noștință ale întregii națiuni fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
activitatea sa dedicată cu abnegație 
și dăruire revoluționară progresului 
și prosperității patriei, fericirii și 
bunăstării întregului popor, creșterii 
prestigiului internațional al Româ
niei socialiste,

în cadrul adunărilor s-a dat o înal
tă apreciere strălucitei initiative de 
pace a secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, pri
vind reducerea cu 5 la sută a arma
mentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare ale României, ințiativă pă
trunsă de cea mai umană grijă pen
tru viitorul patriei și cauza păcii,. 
Participanții și-au exprimat hotă- 
rlrea fermă ca, împreună cu întreaga 
națiune, strins uniți în jurul partidu

lui, al secretarului său general, să 
facă totul pentru ca glasul de pace 
$i îndemnul la rațiune ale României 
să fie auzite puternic in lume, pentru 
ca mărețele cuceriri ale geniului 
uman să slujească pacea și progresul 
omenirii. Ei au cerut, intr-un sin
gur glas, guvernelor din întreaga 
lume, tuturor forțelor progresiste iu
bitoare de pace de pretutindeni să 
acționeze cu toată fermitatea pentru 
oprirea cursei înarmărilor, in primul 
rind a celei nucleare, pentru redu
cerea efectivelor, armamentelor și 
cheltuielilor militare, astfel incit re
sursele materiale și umane elibe
rate pe această cale să fie folosite 
pentru lichidarea subdezvoltării, 
pentru progresul mai rapid al țări
lor rămase in urmă, pentru progre
sul general.

Inițiativele șî propunerile con
structive ale României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu — au arătat 
vorbitorii — chemările la rațiune și 
luciditate pentru oprirea evoluției 
periculoase a evenimentelor spre 
confruntare și război, pentru o poli
tică de destindere și soluționarea pe 
cale pașnică, prin tratative, a tutu
ror problemelor litigioase dintre 
state, pentru apărarea dreptului su
prem al oamenilor la viată, libertate 
și independență, găsesc un profund 
ecou în rîndul forțelor iubitoare de 
pace de pretutindeni, al opiniei pu
blice mondiale.

în cadrul adunărilor s-a adus un 
cald omagiu tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om de știință de largă recu
noaștere internațională, militant de 
seamă al partidului și statului, care, 
în fruntea Comitetului Național 
Român „Oamenii de știință și 
pacea", desfășoară o susținută și pro
digioasă activitate pentru promova
rea marilor idealuri de pace si co
laborare ale României socialiste. 
Au fost subliniate preocupările sale 
constante pentru , ca minunatele 
creații ale geniului uman să serveas

că exclusiv înfăptuirii dezideratului 
omenirii de a trăi și a se dezvolta 
in liniște. într-o lume a păcii și 
colaborării, a înțelegerii între toate 
națiunile.

Referendumul national, au eviden
țiat vorbitorii, ce are loc în condi
țiile situației internaționale actuale, 
deosebit de încordată, reprezintă o 
nouă dovadă a realismului și carac
terului obiectiv al demersurilor de 
pace ale partidului și statului nos
tru, ale președintelui României so
cialiste. Act politic de largă semnifi
cație internă și internațională, re
ferendumul exprimă vocația de pace 
proprie națiunii române, hotărîrea 
sa fermă de a transpune în viată 
cutezătoarele obiective constructive 
stabilite de cel de-al XlII-lea Con
gres al partidului.

Vorbitorii au menționat că noua 
inițiativă a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
reducerea unilaterală, cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare reprezintă, prin 
conținutul său, o contribuție fun
damentală la îmbogățirea gîndirii 
politice universale, a practicii nego
cierilor în vederea salvgardării păcii 
și securității internaționale. Ea con
stituie o nouă strategie în politica 
internațională privind modul de 
creare a condițiilor necesare soluțio
nării problemelor - fundamentale ale 
lumii contemporane. S-a subliniat 
cu pregnanță voința unanimă a în
tregii națiuni de a aproba, în cadrul 
referendumului de la 23 noiembrie, 
această hotărire istorică a partidului 
și statului nostru, oare demonstrează 
prin fapte posibilitatea schimbării 
cursului periculos al evenimentelor 
internaționale, aportul concret al 
țârii noastre la lupta pentru dezar
mare și pace.
.într-o atmosferă de puternic entu

ziasm și vibrant patriotism. partici-
(Continuare în pag. a V-a)

SONDAJ DE OPINII ÎN RÎNDUL CETĂȚENILOR REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Constructori pentru viață, constructori pentru pace

«umuiniiw 
A PROPUNERILOR ROMfiNIH

| FIECARE „DA!“ LA REFERENDUM - |1 ----------------------------------------------- j
! SEMNĂTURĂ ENERGICĂ PENTRU PACE! ; 
î Milioane de semnături in favoarea vieții, a muncii i 
j pașnice, in numele viitorului nostru și al urmașilor noștri }

ROMANIA A PROPUS 
REDUCEREA CHELTUIELILOR 
MILITARE CU

5 la sută 
ceea ce reprezintă pe plan mondial 

50 DE MILIARDE DOLARI
Cu numai a cincea parte din această 
sumă (10 miliarde),s-ar asigura pînâ 
la sfîrsitul secolului

UN MINIMUM DE CONFORT
co,or pe8“ 2 NI1IA8IIL

T'S'oameni
CAREJN PREZENT,NU AU ADĂPOST SAU 
TRĂIESC IN CONDIȚII INSALUBRE

„Memoria — afirmă cineva — 
stă totdeauna la ordinele inimii". 
Să facem apel la ea. Ce a urmat 
după ultima conflagrație mon
dială ? (Ca după fiecare pîrjol lă
sat în' urmă de războaie, de alt
fel ?). Eforturi supraomenești de 
reconstrucție. Ridicarea satelor și 
orașelor din ruină, din cenușă. A 
uzinelor. A drumurilor. Intrarea 
în dreptul plinii a lanurilor aban
donate. Iar unealta cea mai cău
tată, de cel mai mare preț încă din 
prima zi de pace a fost, de fiecare 
dată, mistria. Cu ea mina ome
nească a reclădit, a așezat in locul 
ruinelor' cărămidă peste cărămidă, 
piatră peste piatră. Ca viata să 
reintre în drepturile ei supreme. 
Ca existenta umană să revină in 
albia de creație, de bucurie, de 
împlinire.

De toate a făcut și face, în zile 
de pace, mina harnică, cu mistria. 
Durează locuințe. Fabrici. Creșe și 
școli. Toate bucuriile de pe Pămint 
lă care omul are dreptul prin în
seși drepturile decurgînd din con
diția sa umană. Să ne reamin
tim... Construind am început pri
ma. dimineață de pace pe Pă- 
m intui românesc, după ultimul 
război mondial. Reconstruind și 
construind. Iar cite s-au durat în 
mai bine de patruzeci de ani de 
destin liber, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, nu s-au 
făcut în Secole. A construi este 
verbul care a pus — și pune — 
în mișcare toate energiile, o în
treagă țară. Si a primenit din te
melii o țară. Iar tot ceea ce «-a 
adăugat in aceste decenii la zes
trea de valori a patriei s-a clădit 
cu gîndul rezistentei in timp, cu 
gînd la bună pace pentru prezent 
si viitor. La urma urmei, care 
creator nu-și dorește operei sale, 
în care își zidește viața ori o parte 
din ea, o existență cît mai întin
să, netulburată, trainică în viitor ?

Iată motivația pentru care — în 
aceste zile, cînd de pe meridianul 
românesc se afirmă cu putere în 
lume glasul si voința politică ale

unui întreg nopor. ale conducătoru
lui său iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de liniște și 
pâce — ne-am adresat constructo
rilor de pace, de viață. Să le aflăm 
gindurile, preocupările. Să se pro
nunțe, ca oameni cu drepturi egale 
ai planetei Pămint la viață și pace, 
asupra inițiativei românești de 
exemplară valoare — reducerea 
armamentelor, efectivelor și che'- 
tuielilor militare cu 5 la sută. Să 
aflăm cum înțelege fiecare - să 
rostească DA păcii, vieții, speran
țelor și tuturor năzuințelor cdn- 
structive la referendumul din 23 
noiembrie.

*
„.Cunoașteți localitatea Mîsca ? 

Dacă nu, trebuie să știți că ea se 
află foarte aproape de Siria lui 
Slavici, în județul Arad. .Acolo am 
întîlnit o tinără familie : .cea a lui 
Gheorghe și Eugenia Nicola. Co
operatori harnici, căsătoriți abia 
de un an. Eugenia — și. in egală 
măsură. Gheorghe — așteaptă pri
mul lor copil. Rodul dinții al dra
gostei lor. Și cum fiecare copil are 
sorocul lui la intrarea in lume, 
de neamînat, tinerii, ajutați de 
părinți, de frați și vecini, erau in 
zor mare Ia casa pe care o înalță. 
Ajunseseră tocmai la acoperiș cind 
ne-am*  nimerit in localitate.

— Casă de piatră, le urăm, după 
obicei.

— Și să dureze în liniște și pace, 
ni se răspunde. Că tot omul de 
prin părțile noastre — ba cred că 
de unde o fi el, de peste tot — 
atunci cînd iși pune temelii la o 
nouă casă își dorește să fie timp 
de pace, ca lucrul, truda, viața lui 
să nu fie retezate de distrugerile 
războiului.

— Dați gata casa pină la 23 no
iembrie, ziua referendumului ?

— Dacă n-om dovedi, o dovedim 
noi și după DA-ul pe care îl vom 
rosti cu toții atunci. Un DA pen
tru viața oamenilor, a căminelor
(Continuare în pag. a V-a)
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ADEZIUNE DEPLINĂ LA POLITICA CONSECVENTĂ DE PACE

a româniei socialist^ a tovarășului nicolae ceaușescu

în numele dreptului fundamental la viață, la existență liberă și demnă!
* . — i . . ■; .

IMAGINI-DOCUMENT: Impresionante manifestări ale poporului român pentru pace și dezarmare

1381 Un singur glas, o singură voință : Pace. Imagine de la grandioasa adunare populară, la care au fost 
județe ale țării. (Fotografia din stingă) ; „Tineretul României

prezenți 300 000 cetățeni din Capitală și reprezentanți din cele 40 de 
dorește pacea I" - impresionantă manifestare a tinerel generații din patria noastră pentru un viitor fără arme, 

fără războaie. (Fotografia din dreapta) 1382
Salvgardarea păcii, înfăptuirea dezarmării, in primul rind a dezar

mării nucleare, făurirea unei lumi mai bune ți mai drepte, o lume 
fără arme ți războaie s-a inscris și se inscrie ca o orientare funda
mentală statornică a intregii politici internaționale a României socia
liste, promovată cu strălucire de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Constituite într-o cuprinzătoare 
strategie de promovare a păcii, pro
punerile României socialiste includ 
o largă paletă de măsuri pe deplin 
realizabile - de la eliminarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa ți din lume, oprirea 
tuturor experiențelor cu arme ato
mice pină la reducerea armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor mi
litare, lichidarea armelor chimice și 
adoptarea de pași concreți de sti
mulare a încrederii între state. 
Toate aceste inițiative sînt expresia 
unei înalte răspunderi față de vii
torul pașnic al poporului român, al 
tuturor națiunilor, a preocupării de 
a asigura generațiilor prezente și 
celor ce vin posibilitatea de a trăi 
și a munci într-o lume pașnică.

Ferm convinși că întreaga poli
tică externă a partidului și statului 
nostru răspunde în cșl mai înalt 
grad propriilor aspirații, toți cetă
țenii țării, bărbați și femei, tineri 
și vîrstnici, întregul popor, intr-o 
deplină unitate de gînd și faptă 
în jurul partidului, al se'cretarului 
său general, au dat glas înflăcă- 
ratelor chemări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, manifestîndu-și 
direct și nemijlocit dorința arzătoa
re de pace, hotărirea de a face tot 
ce este posibil pentru a curma evo
luția spre o conflagrație pustiitoa
re, pentru a asigura climatul de 
liniște ți pace necesar edificării 
socialismului și comunismului în 
pairi a noastră, o otmosferă pașnică 
de colaborare rodnică in întreaga 
lume.

Sînt vii in memorie ți vor rămîne 
ca momente istorice modul în care 

, de-a lungul anilor, printr-o formă 
largă de manifestări — de la mi
tinguri și marșuri desfășurate prac

tic la scara intregii națiuni și pină 
la campanii naționale de semnături 
și trimiterea de mesaje pentru 
pace și dezarmare și la apeluri și 
chemări adresate de cele mai re
prezentative foruri ale organiza
țiilor-politice și obștești organiza
țiilor similare din întreaga lume — 
cetățenii României socialiste șl-au 
exprimat deplina adeziune la stră
lucitele inițiative ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu dedicate păcii 
ți dezarmării, in rîndul unor ase
menea acțiuni s-au înscris uriașele 
adunări populare pentru eliminarea 
primejdiei nucleare, împotriva tre
cerii la instalarea noilor rachete 
cu rază medie de acțiune în Eu
ropa, „Apelul poporului român" 
adresat sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate dezarmării, 
acțiunile desfășurate sub genericul 
„Tineretul României dorește pa
cea I" și multe altele.

Din sulta bogatelor manifestări 
ce au avut loc în acest sens, am 
ales doar cîteva imagini-document, 
elocvente pentru amploarea șl 
ecoul generat în rîndurile întregu
lui nostru popor de acțiunile rea
liste și principiale ale președinte
lui României, consacrate păcii ți 
dezarmării.

Fără îndoială, referendumul de la 
sfîrțitul acestei săptămini va re
prezenta o nouă ți puternică re
afirmare a acestor profunde senti
mente, o dovadă grăitoare a mo
dului in care poporul român a răs
puns ți răspunde imperativelor 
epocii contemporane și pentru care 
România socialistă este denumită 
pretutindeni in lume o Țară a păcii, 
iar tovarășul Nicolae Ceaușescu 
- Erou al păcii.

Râspunzind chemărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu și Apelului F.D.U.S., in toată țara au avut loc 
4lft|ff|fl| adunări populare, la încheierea cărora participanții au trimis scrisori ambasadelor U.R.S.S. ți S.U.A.,
lUUU reprezentanțelor diplomatice ale statelor europene la București, precum și mesaje către O.N.U. in
..........» care se adresează chemarea de a se depune noi eforturi pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru 

dezarmare și pace

Mitingurile desfășurate pe tot cuprinsul țării s-au încheiat, fn- 
tr-o atmosferă de puternică mobilizare, prin „Apelul poporului 
român" adresat sesiunii speciale a O.N.U. consacrate dezar
mării, document ce poartă semnătura a 18 milioane de cetățeni

FACET

1385
In întreaga țară au avut loc noi ți ample manifestări pentru 
pace. Participanții au trimis mesaje pe adresa forurilor de ne
gocieri pentru dezarmare, în care cheamă să se manifeste 
voința politică necesară încheierii unor acorduri corespunză
toare, menite să ducă la încetarea cursei înarmărilor pe Pămînt 

și în Cosmos

*

Din gîndirea social-politică romanească
„Cînd pacea este amenințată nu se răspunde cu 

războiul, ci cu organizarea păcii".
\ N. Titulescu 
„Toți creatorii de cultură și civilizație, care au lu

ciditatea deplină a chemării lor, sunt iubitori de pace, 
căci pacea este suprema condiție a creației".

Lucian Blaga 
„O pace veritabilă, efectivă nu poate să fie decit 

rezultatul unor eforturi continue și de o voință de 
nezdruncinat din partea majorității națiunilor".

Dimitrie Guști
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De ale păcii raze mereu 
străluminați

In răsuflarea-mi caldă simt răsuflarea ta 
ca vintul dinspre cetini, ca briza dinspre mare. 
O, patrie, in lume oricit aș căuta, 
ca tine nu-i o altă mai dulce desfătare I 
Ți-a fost, și nu o dată, să gemi sub cer hain 
dar iarăși, din cenușă, ai renăscut vitează 
cu scutul demnității ce-n mina lor il țin 
cei care Pacea, Munca și Azurul ți-l veghează. 
Și orice ram in tine e plin de-al vieții rod 
și fericirea-ntinde oricărui om pocale : 
și celui care ară sau meșterește-un pod 
și celui ce-ți înalță un imn măririi tale I 
Căci toți urăsc războiul. Sub nimbul păcii sflnt 
al păcii este glasul ce-alături ne adună.
In inimi de popoare ecoul lui, in timp, 
spre slava ta, departe in lume, azi răsună.

Franz LIEBHARD 
(Adaptare în românește de Victor Tulbure)

*
*

*4****
*
*

Ne vedem de treburile 
zilei, ne preocupă tre
burile tării, ne în

grijorează treburile lumii. 
Există insă o grijă, mai 
presus decit toate, un gînd 
mai fantastic decit toate 
poveștile, un cuvînt mai 
cuprinzător decit Logosul 
în înțelesul căruia înțelep
ții lumii văd cheia libertă
ții și a conștiinței de sine 
a omului. Omul din cuvînt. 
Și lată, in tumultul și în 
spaimele timpuiui nostru, 
el. omul, este Omul din 
tobă. Toate armoniile .și 
toate bubuiturile lumii in 
ființa lui se măsoară, 
acolo, înlăuntrul Logosului, 
al tumultului, al necunos
cutului. Să-i zicem PACE 
acestui cuvînt primordial 
și ultim și să ne 
înspăimîntăm in bucuria 
lui. Ode 1 s-au închinat, 
rugi i s-au rostit de-a lun
gul timpurilor si iată-1 a- 
cum apărind în zarea vea
cului mai luminat la fată, 
mai întunecat in privire, 
cum nu l-a cunoscut ome
nirea niciodată.

Fetele lui Janus, ipostaze 
ale timpului și imaginație 
a oamenilor, atț fost dese
nate ca intr-o joacă de-a ce 
a fost și de-a ce va să fie. 
Fetele Păcii, iată ce se mo
delează astăzi din pămînt, 
de miinile oamenilor. Pa
cea lumii... ca niște copii 
o modelează, de dimineața 
pînă seara, de la un capăt 
la altul al pămintului cel 
fără oapăt. In toate felu
rile, zile și nopți, cu toate 
uneltele, chiar și în visare, 
și în iubire, și in moarte. 
O modelează pe ea, Pacea 
lumii, Pacea pămintului, 
aceea care se vede din 
toate părțile, și are nenu
mărate fete. De oriunde 
ai privi-o, în condițiile 
cumplitelor arsenaluri ato
mice. chimice, bacteriolo
gice, ale dementei și ale 
ambițiilor dominatoare, 
Pacea este în amenințare, 
masca ei poartă astăzi li
niile lăsate ale tragicului, 
ale spaimei. Și cine-1 de
senează aceste linii ? Toc
mai rațiunea, sora ei maș
teră. lumea echilibrului și 
a armoniei, judecătoare» 
ei, aceea in stare să o facă 
și să c desfacă, aceea în 
stare să născocească cele 
mai neînchipuite alcătuiri, 
ca un copil care se joacă 
cu focul spre spaima celor 
mai mari. Pentru care o 
jucărie este și o mirare, și 
o bucurie, și o stricare 
fără judecată.

Si așa. vedem o fată a 
Păcii dinspre Africa de Sud.

o alta dinspre Orientul Mij
lociu. alta dinspre Europa, 
alta dinspre Asia, din în
depărtata peninsulă a Co
reei și din neliniștitul 
Vietnam, alta dinspre 
America Latină... Și aces
tea, din toate celelalte, sînt 
numai niște semne luate de 
pe fața pămintului, ca să se 
înțeleagă in ce armături 
ale realităților sociale, na
ționale, politice, ideologice, 
in ce infinitate de struc
turi umane și in ce com
plexitate de situații răz
boinice existente. în ce 
relief al adevărului, nu al 
iluziilor se desenează as
tăzi chipul Păcii, în cite 
limbi ale lumii se rostește, 
se cîntă. se insultă, se in
vocă ori se strigă numele

tăzi, nu mai este un bun 
de ciștigat. ci este chiar 
ceea ce este, rațiunea de 
a fi tot ceea ce este. Pacea 
este si timpul, și aerul, și 
pămîntul, și apele, și plinea, 
ti gindirea. si învățătura, 
și politica, și tot ceea ‘ ce 
zicem că este în lume 
omenesc, lumesc, social, 
cultural, științific, tehnic, 
spiritual, dar mal ales, să 
luăm aminte, mai ales sta
tal și guvernamental. Pacea 
este politica, aceea înfiin
țată, ivită cu necesitate, 
impusă de legile vieții in 
structura lumii omenești, 
privită și înțeleasă nu ca o 
abstracțiune, ci ca o lege 
supremă, unică, dirigui
toare a tuturor legilor 
umanității, a vieții sociale

Suprema răspundere
Păcii. Acestea sînt sem
nele existente ale răz
boaielor. ale războiului 
care n-a încetat nici o 
clipă, nici după ultimul, 
nici după primul. Semnele 
Păcii le căutăm cu înfri
gurare printre ruinele lor.

Pacea este, ori poate să 
fie. cu alte cuvinte, valoa
rea care în mod obișnuit 
se spune că trebuie să fie 
cîștigată. De către cine 1 
Și cum ’ Și în ce împre
jurări ? Din acest hățiș de 
paradoxuri aparente, dar de 
adevăruri grave, putem 
ieși, în timpurile noastre, 
afirmind că Pacea nu este 
ceea ce trebuie să se mai 
cîștige, ca după o bătălie 
in ringul lumii, ceea ce se 
mai suie pe podium și mai 
defilează împărătește, in
tr-o desuetă imagine ro- 
mano-bizantină. ori într-un 
coșmar-imaginar de , mai 
ieri-alaltăieri. Ciștigarea a 
ceva este urma unei stră
danii. ciștigarea Păcii este 
urma unei bătălii. Dar bă
tăliile locale ori chiar con
tinentale au rămas ca niște 
lecții de istorie, față de 
ceea ce ar fi o bătălie 
(să-l mal zicem așa, ori 
să-i zicem catastrofa, hao
sul. nimicul, pieirea ?) In 
spațiile posibile astăzi ale 
universului, celui înstelat, 
imposibil de imaginat în
tr-o eternă pace a ne
ființei. Nici măcar aceea 
de la începutul lumii, din 
viziunile poeților, de pe 
ci nd ființă nu era. nici 
neființă, nimic. Pacea, as-

reale, aceea care se naște, 
se susține intr-un sistem 
și trece într-o firească lege 
a destrămării ori a pere
nității relative.

Aceste ginduri le schi
țez aici, in țara mea. intr-o 
parte a lumii care a fost 
bintuită de războaie și s-a 
vindecat, într-un pămînt 
care a fost rănit și sfîșiat 
ți s-a vindecat. în inima 
unui popor care a fost îm
punsă cu sulițe otrăvite și 
p-e murit, și s-a vindecat. 
Trăiesc realitatea Păcii, 
căreia-1 spun sentiment și 
iubire, și muncă, și copil, 
și carte, și casă, șl ple
care, și întoarcere, șl tre
zire la rosturile zilei, aici 
în tara fără sufletul căreia 
pentru mine lumea nu are 
nici o dimensiune, afară de 
aceea cosmică, geografică, 
istorică, ți. mai presus, 
culturală, dar o dimen
siune a el, In care pot, 
sint liber să mă integrez, 
nu o dimensiune a mea, 
primordială, pe care nu
mai cuvintul țară si limbă 
română, cuvintele cuvintu- 
lui ființei mele mă ex
primă. De aici, și din 
aceste ceasuri de cumpănă 
a omenirii, se aude o voce 
neobosită, care cheamă 
omenirea la rațiune, la în
țelepciune. la înțelegere, la 
edificare, la Pace. Cheamă 
omenirea la ființă, la fi
ințare. Aflîndu-mă în cum
păna lumii, cu toate spe
ranțele și năzuințele mele, 
nu pot să nu ascult cu 
gravitate și să-nu mă pă

trund de rostul acestor 
chemări, prin care pre
ședintele României se arată 
a fi unul dintre spiritele 
cele mai dăruite cauzei 
Păcii, intre conducătorii 
din lumea contemporană, 
în numele unei țări mici, în 
fața unor țări mari, în nu
mele unui popor cinstit la 
casa lui. in fata unor po
poare uriașe și a unor 
țări cu nemărginite pu
teri. președinteie 
Nicolae Ceaușescu rostește 
adevărul esențial, al vieții, 
unul pentru toți oamenii, 
pentru toate neamurile pă
mintului, rnai mari ori mai 
mici. încearcă să apropie 
oamenii, să le arate cîte 
le sînt îndatoririle, să 
apropie guverne si state 
ale lumii și să Ie arate 
cîte le sînt menirile în 
aceste ceasuri tind soarta 
omenirii se poate decide 
în a mai fi ori a nu mai 
fi.

în această nemărginită 
îngrijorare și neoprită pre
ocupare. sînt aici, și acum, 
alături de tot ceea ce gu
vernul tării mele a hotărit, 
de tot ceea ce tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a inițiat 
privind reducerea cheltuie
lilor militare, sînt alături 
de poporul patriei mele, de 
muncitorii și de cărturarii 
ei, sînt treaz și lucid, plin 
de speranță si de certitu
dini. de teamă si de 
așteptare, tn jocul de-a 
viata si de-a moartea în 
care este prinsă astăzi 
Pacea lumii. La întrebarea 
țării voi răspunde cu un 
DA neîndoielnic, bucurîn- 
du-mă încă, de la o zi la 
alta, de tot ceea ce oamenii 
țării mele fac pentru viața 
lor și pentru viitorul ome
nirii. în fata lumii să apă
rem cu demnitate, ca și 
pină acum, în fata marilor 
puteri să ne arătăm drăp- 
tul nostru egal și firesc de 
a fi oameni intre minunile 
pămintului, in fata absur
dului și a nebuniei să ară
tăm judecata și calmul. în 
fata rătăcirii să arătăm în
țelepciunea, așa cum nea
mul nostru a fost, a știut 
să fie. De data aceasta, 
lumea mare șl ființa omu
lui. imensitatea cosmică si 
ffirima gîndului se exprimă 
printr-o singură vorbă. 
Pace, care se traduce în 
inima orișicui prin spe
ranță, * prin , iubire, prin 
creație, prin existentă. în 
numele ei să ne rostim 
propriul nostru nume.

Ion HOREA

Știința să fie folosită 
numai spre binele 

umanității
Vocația de pace a poporului 

român a răsunat din nou prin 
vocea cea mai autorizată, prin 
vocea președintelui Republicii 
Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu hotărirea si 
tăria dată de Înțelegerea momentu
lui istoric și a sensului de devenire 
a omenirii in pragul mileniului trei.

Lumea de azi este martora celor 
mai de seamă cuceriri ale geniului 
uman, ale revolutivi tehnico-știinti- 
fice, care deschid perspective nebă
nuite progresului general al umani
tății. dar. in același timp, se gășes- 
te in fata unor primejdii fără pre
cedent ca rezultat al acumulării u- 
nor cantități imense de arme ultra- 
perfectionate, a căror utilizare in 
cazul unui eventual .război ar duce 
la distrugerea a tot ceea ce s-a rea
lizat prin efortul unor întregi ge
nerații. la dispariția însăși a vieții 
pe Terra. în această situație deo
sebit de primejdioasă, noile initia
tive de pace ale României socialis
te răsună ca un înflăcărat apei Ia 
rațiune, la oprirea aberantei curse 
a înarmărilor, găsind un larg răsu
net atît în tară, cit si dincolo de 
granițele ei. Si credem, de aceea, că 
referendumul de la 23 noiembrie 
1986 va marca In viața noastră un 
moment de neuitat prim gestul bo
gat In semnificații de a spune un 
NU hotărit războiului și un DA la 
fel de hotărit reducerii arsenalelor, 
efectivelor si cheltuielilor militare.

Oamenii de știință, cercetătorii, 
studenții de la Institutul politehnic 
„Traian Vuia" din Timișoara se află 
puternic ancorați în probleme ale 
muncii pașnice, prin cercetările lor. 
prin preocupările lor legate de vi
itorul omenirii, de creșterea conti
nuă a gradului de civilizație al 
tării.

Lucrările științifice în domeniul 
energiilor care se reînnoiesc — ener
gia Soarelui, a viatului, geotermală 
șji, — reprezintă o astfel de preo
cupare, pentru că aceste cercetări 
au drept scop crearea unor condiții 
superioare, îmbunătățirea confortu
lui. dezvoltarea celor mai pașnice 
tehnologii, tehnologiile de obținere 
a unor energii nepoluante, aflate la 
îndemîna tuturor si nesupuse nici 
unor restricții internaționale.

întreaga muncă de educație ce se

face în institutul nostru este diri
jată spre formarea unui om recep
tiv față de marile valori ale uma
nității. printre care la loc de frunte 
se află respectul între ponoare, 
dreptul la pace, la independentă, la 
o viată demnă sub un cer senin pe 
planeta Pămînt.

Nu putem concepte ca știința, ma
rile descoperiri, progresul tehnic, 
cele mai nobile realizări ale ome
nirii să fîe folosite spre distrugere. 
Ele aiu fost create pentru îmbună
tățirea vieții, pentru a dezvolta spi
ritualitatea umană — si nimeni nu 
are dreptul să le transforme în opu
sul unor asemenea deziderate gene
roase.

Aceste nobile idei călăuzesc. de 
altfel. întreaga activitate a Comi
tetului national român ..Oamenii de 
știință și pacea", condus de tova
rășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. care, prin puter
nica sa personalitate de reprezen
tant de frunte al științei contempo
rane. conferă o strălucită expresie 
vocației de pace a oamenilor de ști
ință. artă si cultură din România. 
Gîndurile si sentimentele intelec
tualității române și-au găsit o nouă 
Si vie expresie cu prilejui recentei 
plenare a Consiliului National al 
Științei și învățămintului. Atît în cu- 
vintarea tovarășei Elena Ceaușescu. 
cit și in „Apelul pentru dezarmare 
și pace in Europa si in lume", a- 
doptat de participant!, teste adresată 
o vibrantă chemare savantilor. cer
cetătorilor. intelectualilor de pretu
tindeni. precum si oamenilor poli
tici de a-și uni eforturile pentru □- 
prirea cursei înarmărilor, elimina
rea armelor nucleare și afirmarea 
politicii de destindere, colaborare și 
pace pe planeta noastră.

Iată spiritul in care la 23 noiem
brie întregul personal muncitor, ca
drele didactice, studenții institutu
lui nostru vor spune un DA hotărit 
pentru reducerea cheltuielilor mili
tare. un DA pentru pace si pentru 
o viată liniștită si liberă pe fru
moasele meleaguri ale patriei noas
tre. Republica Socialistă România.

Prof. dr. inq.
Coleta DE SABATA 
rector al Institutului politehnic 
„Traian Vuia"-Timișoara

y
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Cu înaltă răspundere muncitnrească
De n-ar fi alături ogorul, ai crede că uriașa 

Întreprindere de mașini grele București — 
LM.G.B. — a fost aici dintotdeauna, nu doar 
de douăzeci și ceva de ani. Ai crede că din
totdeauna aici aproape 15 000 de oameni ai 
muncii au construit turbine eu abur și gene
ratori electrici, prese mecanice și hidraulice, 
echipamente de mare complexitate pentru 
centralele nuclearo-electrice. Alături / insă, 
ogorul mărturisește că în locul uriașului in
dustrial nu era nimic în urmă cu două de
cenii și ceva.

Despre aceste împliniri și despre cele care 
vor urma au vorbit în hala „turboagregate" 
cfei care au luat cuvîntul la adunarea 
oamenilor muncii, exprimîndu-și adeziunea 
fermă, muncitorească la noua și strălucita 
inițiativă a României, a marelui Erou al pă
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în favoarea 
păcii, a dezarmării. „Tot ce am realizat, tot 
ce vom realiza noi constituie o parte â îm
plinirilor creatoare ale poporului nostru. în 
condiții de pace — spune tovarășul Dumitru 
Constantin, directorul general al întreprinde
rii. Cine s-ar fi putut gindi in urmă cu două 
decenii că turbinele de 330 MW. turbopompa 
de marfă și baiasț pentru petrolierele de 
150 000 tdw și multe altele ar putea purta 
marcă românească 1 Iar viitorul nostru va fi 
șt mai bogat in astfel de împliniri. Pentru 
aceasta insă avem nevoie de pace! Pentru

împlinirile prezente și pentru cele viitoare 
vom spune un DA ferm la referendum".

„Pacea nu-i o simplă vorbă, ea cere acțiuni 
în favoarea ei — susține la rîndul său 
maistrul Valeriu Bufnariu. O strălucită ac
țiune 'în favoarea păcii o constituie iniția
tiva României, a iubitului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de. a reduce, 
încă din acest an. cu 5 la sută armamentele, 
efectivele și cheltuielile militare". în fața 
adunării își exprimă argumentele lor pentru 
pace — care coincid cu ale tuturor celor 
15 000 de oameni ai muncii de aici — ingine
rii Mihai Zazu și Ion Gheorghe : „Pacea în
seamnă împlinirile prezentului, strălucirea 
viitorului". „De ce atîtea armamente, care 
sfidează prin ele însele legile naturii, tinzînd 
să ne ucidă ca oameni de mai multe ori, 
cind oamenii sint creația supremă a naturii ? 
— se întreba muncitoarea Ileana Popa. Noi, 
poporul romăn liber, știm din propria noas
tră viață cite lucruri minunate poate săvîrși 
omul, ce moștenire bogată poate lăsa viito
rului. Pentru ca oamenii să poată lăsa copiilor 
lor o moștenire demnă, ..pentru viitorul copi
ilor noștri — iar noi, cei din întreprindere, 
avem 14 009 —- 'vom spune din tot sufletul 
DA păcii".

Laurentiu DUȚA

Cuceririle științei - in slujba progresului!
„Știința în slujba păcii și nu a distrugerii" 

— este dorința firească, izvorită din conside
rente etice, morale și umane, a celor peste o 
mie cinci sute de slujitori ai științei ce își 
desfășoară activitatea in laboratoarele Insti
tutului de cercetări chimice din București.

Intr-o deplină unitate de voință, glasurile 
tuturor participanților la adunarea de ieri 
dau expresie adeziunii lor depline la noua 
și strălucita inițiativă de pace a României, a 
președintelui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a reduce cu 5 la sută armamentele, efec
tivele și cheltuielile militare ale României. 
Directoarea institutului, Maria Ionescu, re
levă : „Ne pronunțăm cu tărie pentru folo
sirea științei în slujba păcii, a construcției 
pașnice, pentru binele popoarelor lumii. Știm 
bine, iar viața a demonstrat de atîtea ori, că 
realizările din chimie pot sluji atît vieții, cît 
și morții. De aceea, ne angajăm cu tărie în 
apărarea principiilor și valorilor creatoare 
ale științei. în întreaga noastră activitate ne 
este exemplu personalitatea tovarășei acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu — 
eminent savant, care se bucură de o largă 
prețuire în țară și peste hotare pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea științei, pentru 
ca știința să stea in slujba progresului și ci
vilizației. Comitetul Național Român „Oame
nii de știință și pacea", al cărui președinte 
este tovarășa Elena Ceaușescu, oferă cadrul 
instituțional de afirmare a ideilor de pace și

de colaborare cu organizațiile similare ale oa
menilor de știință de pretutindeni. Aceste 
idei au fost de altfel cu limpezime exprima
te la recenta plenară a Consiliului Național 
al Științei și Invățămintului prin Apelul pen
tru dezarmare și pace in Europa și în lume 
adresat savanților, cercetătorilor și intelec
tualilor de pretutindeni".

„Noi, tinerii uteciști din. ICECHIM, spu
nea la rîndul său Traian Popescu, unindu-ne 
gindurile și glasurile intr-o puternică che
mare de pace, ne alăturăm cu elan tineresc, 
patriotic acțiunilor și eforturilor ce se în
treprind pentru eliminarea primejdiilor ce 
amenință viitorul omenirii și vom rosti la 
referendumul de la 23 noiembrie un DA 
ferm, convinși că prin aceasta spunem DA 
vieții, viitorului luminos pe care-1 clădim cu 
brațele și cu mințile noastre".

Dînd expresie sentimentelor ce animă fe
meile din această mare citadelă a cercetării 
științifice românești, cercetătoarea Elena 
Vasiliu, președinta comisiei de femei, a 
spus : „Vrem să trăim pe o planetă curată, 
fără arme și fără amenințări ! Vrem să ne 
creștem în liniște copiii, să avem asigurată 
fericirea căminelor noastre și să ne realizăm 
aspirațiile ! Acestea sînt crezurile pentru 
care susținem cu hotărîre noua inițiativă de 
pace a României socialiste".

Vlaîcu R ADU

Ș și al țării, ;
| pentru pace !

i ------------  i
iîn întreaga lume; Adunarea oamenilor muncii de la Institutul de cercetări chimice din București La Liceul de motematico-fizică numărul 1 din București
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Desen de GH. CALARAȘV

In numele vieții
I>â predare*  ștafetei dintre 

schimburi, intr-o vibrantă adunare, 
colectivul muncitoresc de la Între
prinderea mecanică „Nicotină" — 
Iași dă glas deplinei adeziuni față 
de strălucita inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
reducerea cu 5 ia sută a armamen
telor. efectivelor și cheltuielilor 
militare — și iși exprimă hotărirea 
fermă de a-si pune fiecare semnă
tura in dreptul DA-ului pe buleti
nele referendumului de la 23 no
iembrie.

Kind pe rfnd. iau cuvîntul oa
meni ai muncii tineri si vîrstnicl, 
bărbați și femei, care vorbesc des
pre munca lor pașnică, despre re
zultatele tot mai bune ce le obțin 
de la o zi la alta, despre pace și 
dezarmare ca singura soluție a 
gravelor probleme cu care este 
confruntată lumea contemporană. 
..Sintem hotăriți să realizăm pro
duse cit mai bune, competitive cu 
cele la nivel mondial, astfel incit 
toți cei ce le' vor folosi pe globul 
pămintesc să aibă o imagine, fie 
și parțială, a muncii pașnice a po
porului romăn" — spune subingi- 
nerul Gheorghe Vreme, secretar 
adjunct al comitetului de partid de 
la secția utilaj terasier. Maistrul

Teodor Merlușcă, de Ia secția scu- 
lărie. iși amintește : „Acum, în 
această adunare dedicată păcii, 
gindul mă duce Înapoi, la vremea 
cind făceam doar reparații de va
goane și locomotive sub cerul li
ber. la vremea cind al doilea răz
boi mondial a distrus aproape 
totul in Iașiul nostru, ca și in alte 
localități ale țării. Ne amintim 
și ne legăm să facem tot ce ne 
stă in putință pentru a apăra pa
cea. pentru a apăra liniștea nete- , 
sară muncii și creației".

La miting mai vorbesc tehnicia
nă Lupu Tincuța. președinta comi
siei de femei. Blaj Damian, secre
tarul comitetului U.T.C., Mihai 
Târzioru. președintele comitetului 
sindicatului, și alții, exprimindu-și 
cu toții recunoștința față de con
ducătorul partidului și statului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru strălucita inițiativă de 
pace supusă consultării întregului 
popor.

In numele lor și a! tovarășilor 
lor de muncă, ci iși anunță hotă
rirea de a răspunde în unanimitate 
DA la referendum. DA — pentru 
dezarmare, pentru pace, pentru 
viață !

Manole CORCACI

In sala de festivități a 
întreprinderii agricole de 
stat Prejmer. județul Bra
șov— locul unde harnicul 
colectiv al acestei între
prinderi fruntașe a . trăit 
emoțiile unon- evenimente 
fericite din viata lui, prin
tre care la loc de cinste se 
cuvine să amintim recenta 
decernare a înaltului titlu 
de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare" — are loc o vi
brantă adunare.

în deschidere, dr. Nicolae 
Păstîrnac. secretarul comi
tetului de partid din între
prindere, evidențiază efor
turile și inițiativele Româ
niei socialiste, ale pre
ședintelui el. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Este

o coincidență fericită că 
tocmai astăzi, cind se îm
plinesc doi ani de la des
chiderea lucrărilor Con
gresului al XIII-Iea ai 
P.C.R., care a. prejjentat 
lumii întregi politica de 
pace șj înțelegere interna
țională a României socia
liste, ținem această aduna
re cu o semnificație deo
sebită. O nouă dovadă a 
politicii de pace a parti
dului și statului nostru este 
și inițiativa României de 
a reduce unilateral, cu 5 
la sută, armamentele, efec
tivele si cheltuielile milita
re — măsură salutată cu 
vie însuflețire si de toți oa
menii muncii din întreprin
derea noastră, ca de în
treaga țară".

Mecanizatorul Nicolae 
Motoc arată : „Cu toții 
trăim și muncim pe aceste 
terenuri mănoase ale Tării 
Bîrsei, cărora prin forța 
mașinilor și știința minții 
noastre le smulgem recolte 
de la un an la altul tot 
mai bogate. Desfășurăm o 
muncă pașnică, avînd drept 
scop creșterea bunăstării 
poporului nostru. In ultimii 
ani am reușit să obținem 
recolte nemaiatinse pe 
aceste meleaguri, iar per
spectivele sînt și mai pro
mițătoare. Dar pentru ca 
ele să se realizeze avem 
nevoie de pace, de liniște, 
lată de ce susținem cu 
convingere noua inițiativă

de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Această 
convingere, eu și colegii 
mei o vom materializa în 
ziua de 23 noiembrie prin- 
tr-un DA hotăfît spus 
dezarmării, păcii".

„Mă fac ecoul . femeilor 
care lucrează în unitatea 
noastră, îngrijorate nu fără 
temea de viitorul copiilor 
lor — spune inginer Letiția 
Marușca. în calitate de 
mamă, îmi ridic glasul 
alături de glasul tuturor 
mamelor din țară în apă
rarea .acestui viitor. Dorim 
să ne creștem copiii în li
niște și pace. pentru, a 
putea continua marea 
operă a generațiilor noas
tre — construirea unui

Faptele noastre de muncă-mesaje ale colaborării
La sfîrșitul primului 

schimb, sute de muncitori, 
tehnicieni, ingineri, econo
miști, tineri și vîrstnici de 
la întreprinderea „Electro
motor" Timișoara își unesc 
voința și glasurile în ca
drul unei însuflețite adu
nări. „Prin această iniția
tivă de pace care mar
chează un moment de în
semnătate istorică în viața 
poporului român, țara noas
tră. președintele ei. tovară
șul Nicolae Ceaușescu. au 
stîrnit din nou admirația 
întregii lumi. Referendu
mul de la 23 noiembrie —

în cadrul căruia no! cu 
toții vom spune un DA 
unanim pentru dezarmare 
și pace — reprezintă un 
act de mare responsabili
tate al poporului român 
fată de prezentul și viito
rul său. fată de prezentul 
și viiltorul omenirii" — 
spune în cuvintul său 
Francisc Dupța. secretarul 
comitetului de partid din 
întreprindere. „Noi, româ
nii. și nu doar noi. avem 
de înfăptuit planuri mă
rețe de dezvoltare econo
mică și socială a tării, de 
ridicare a calității vieții —

arată la rîndul său mais
trul Vașile Legrand. Ele 
nu pot fi realizate decît.în 
condiții de paoe trainică, 
de colaborare și înțelegere 
între popoare. Iată de ce 
inițiativa României a tre
zit un viu interes din 
partea multor guverne și 
personalități politice. Aici, 
la «Electromotor», simțim 
direct însemnătatea coope
rării și colaborării cu alte 
țâri și popoare, pentru că 
producția noastră de mo
toare este exportată în zeci 
de țări de pe toate meri
dianele. reprezentînd un

autentic mesaj de pace al 
poporului român. Iată de 
oe sintem hotăriti să ac
ționăm și în viitor cu dă
ruire și pasiune pentru a 
fabrica motoare mai multe 
și mai bune necesare atît 
economiei naționale, cît și 
schimbului de valori ma
teriale cu alte țări. întă
rind cu faptele noastre de 
muncă opțiunea în favoa
rea păcii, a vieții, pe care 
o vom exprima fără echi
voc în cadrul referendu
mului de la 23 noiembrie". 
Inginerul Marius Chereși. 
vorbind în numele tineri-

viitor fericit, ferit de spec
trul unui război nimicitor".

Tehnicianul Martin Kloos, 
care a luat în continuare 
cuvîntul, subliniază : „Noua 
inițiativă de pace a Româ
niei socialiste a fost primi
tă de noi. lucrătorii între
prinderii — români, ger
mani și maghiari — cu 
profundă satisfacție și 
mîndrie patriotică. Ea se 
înscrie ca o acțiune de 
înaltă responsabilitate față 
de soarta omenirii și răs
punde în cel mal înalt 
grad imperativului mo
mentului de față : ferirea 
omenirii de un război 
nimicitor".

Nicolae MOCANU

pașnice
lor din întreprindere, a 
spus : „Știm că în orice 
război tineretul dă cea mai 
mare jertfă de singe. In 
cazul unei conflagrații nu
cleare este însă în pericol 
întreaga omenire. chiar 
viața pe planetă. Vrem să 
ne bucurăm . de viață, să 
ne împlinim visurile îna
ripate, să putem crea în 
liniște in folosul tării, al 
poporului care ne-a cres
cut, Iată de oe susținem 
unanim, cu tot entuziasmul 
virstei. această strălucită 
inițiativă de pace".-

Cezar IOANA

Pentru triumful rațiunii
Institutul politehnic din 

Cluj-Napoca. Sute de stu- 
denți, cadre didactice, cer
cetători iși exprimă, intr-o 
atmosferă de puternică în
suflețire patriotică, de 
înaltă responsabilitate pen
tru viitorul poporului nos
tru, pentru viitorul omeni
rii. sentimentele lor de 
profundă satisfacție și mîn- 
drie, de deplină adeziune 
și aprobare față de noile 
inițiative de pace aie 
României, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. „Măsu
rile legiferate de forumul

suprem al țării privind re
ducerea cu 5 la sută a ar
mamentelor, efectivelor si 
cheltuielilor militare, mă
suri pentru care Vom ro’ti 
un DA hotărit la 23 no
iembrie — spune în cuvin
tul său prof. univ. dr. 
ing. George Bârsan, secre
tarul comitetului de partid 
al institutului — reprezin
tă încă o expresie eloc
ventă a profundului atașa
ment al tării noastre, al 
președintelui ei la cauza 
păcii șl dezarmării. Ele 
sint o fericită materializa

re a voinței de pace a 
poporului român". La rîn
dul lor, prof. univ. dr. ing. 
Vasile Ionuț și asistentul 
universitar Radu Opriș re
levă unitatea dialectică 
dintre politica internă și 
externă a României, faptul 
că măsurile concrete asu
pra cărora poporul român 
este chemat să-și dea a- 
deziunea • la 23 noiembrie 
exprimă Înalta grijă și răs
pundere a partidului și 
statului no’tru față de vi
itorul pașnic al patriei, 
față de pacea și liniștea 
planetei.

„Numai în condiții de li
niște și securitate se poate 
învăța, putem cerceta și 
aplica cercetările noastre, 
putem să ne pregătim pen
tru realizarea programelor 
mărețe de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Româ
niei — arată studentul 
Nicolae Bâlc. Noi sintem 
acei care miine vom pro
iecta noi mașini și utilaje, 
vom pune în funcțiune 
instalații de mare comple
xitate și înaltă productivi
tate pentru uzinele viito
rului ; dorința noastră

unanimă este ca ele să 
slujească pacea și progre
sul patriei. colaborarea 
dintre popoare. Iată de ce 
răspunsul pe care noi, stu
denții, il vom da la refe
rendumul din 23 noiembrie 
erie un DA hotărit pentru 
liniștea noastră, pentru ca 
nimic să nu tulbure aspi
rațiile noastre de a pune 
știința și tehnica în ser
viciul păcii, al progresului 
social, pentru triumful ra
țiunii".

Marin OPREA

La întreprinderea „1 Mal" din Ploiești La întreprinderea de confecții din Călărași

Glasul 
întregii națiuni

Din Oaș plnă in Dobrogea, din 
Mehedinți in Bucovina, pămân
tul românesc este in aceste zile 
unul din punctele fierbinți ale 
celei mai nobile bătălii care gal- 
vanizează, in contemporaneitate, 
energiile popoarelor planetei — 
bătălia împotriva războiului. a 
primejdiei nucleare, bătălia pen
tru dezarmare, pentru pace, pen
tru apărarea supremului drept 
al omului, dreptul la viață. In 
adunările consacrate păcii si 
dezarmării, muncitorii, țăranii 
Si intelectualii României, tineri 
și vîrstnict. bărbați si femei, iși 
spun cu hotărire cuvintul. min
ări că sint cetățenii statului 
care, unilateral, decide să redu
că cu 5 la sută armamentele, e- 
fectivele și cheltuielile militare, 
recunoscători fată de inițiatorul 
acestei măsuri. conducătorul 
partidului si statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. si 
iși exprimă decizia de a spune 
DA la referendumul de la 23 
noiembrie.

La Oradea, muncitorii, ingine
rii șl tehnicienii întreprinderii 
„Alumina" au înglobat realiză
rile colectivului lor muncitoresc 
sub generoasa sintagmă de ..ar
gumente ale păcii", subliniind, 
cu îndreptățită mindrie. că e- 
fortul creator al poporului ro
mân este prin excelentă un efort 
pașnic, un efort pus in slujba 
progresului și a dezvoltării. A- 
ceeași realitate, grăitoare de la 
sine, au subliniat-o și oame
nii muncii de la întreprin
derea de vagoane din Drobeta- 
Turnu Severin. In adunarea ce 
a avut loc la Întreprinderea 
de confecții din Craiova, vorbi
toarele au subliniat că munca 
lor închinată păcii poate rodi 
doar sub un cer senin, că acesta 
este destinul firesc al omului, 
munca pașnică, si și-au exprimat 
hotărirea ca. alături de întregul 
popor, să-și înzecească eforturile 
pentru a contribui prin produc
ția lor la progresul și prosperi
tatea patriei. „Trăim intr-un o- 
raș nou. intr-un oraș unde s-a 
construit mult si frumos — s-a 
spus la adunarea consacrată pă
cii și dezarmării de la Combi
natul de hirtie și celuloză din 
Adjud. Lucrăm, intr-un com
binat care și el este nou. 
Toate acestea sint împliniri ale 
anilor de liniște — și această 
liniște o vom apăra cu toată e- 
nergia ființei noastre".

Supremul drept al omului este 
dreptul ta viață — au reafirmat 
cei ce au luat cuvintul in aceste 
adunări. „Pentru cei peste patru 
mii de copii ai femeilor din uni
tatea noastră — a spus o tinără 
mamă de la întreprinderea tex
tilă -Dunăreană- din Giurgiu — 
pentru toți copiii lumii, adică 
pentru viitor, nici un efort nu 
este prea mare". La Spitalul ju
dețean din municipiul Alexan
dria, medicii, alte cadre sanitare 
au arătat că profesiunea lor. 
prin excelentă pașnică, dedicată 
apărării și salvării vieții și să
nătății oamenilor, este, prin ea 
însăși, un argument că războiul 
este o stare nefirească si că sin
gura opțiune posibilă.in această 
lume grav amenințată este pa
cea.

In toate adunările a răsunat 
puternic glasul celor ce și-au 
exprimat nețărmurita mindrie 
fată de strălucita inițiati
vă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. La adunările 
ce au avut loc la întreprinderea 
de confecții din Călărași, la în
treprinderea mecanică din Alba 
Iulia, la Întreprinderea de ele
mente pneumatice din Bîrlad, Ia 
Liceul „Ion Matorescu" din 
Giurgiu, la Combinatul de fibre 
sintetice de la Săvinești — 
ca in toate adunările oame
nilor muncii de pe intreg cu
prinsul țării — participanta 
și-au exprimat profunda recu
noștință față de cel care în
truchipează toate aspirațiile 
de pace și prosperitate ale 
poporului român. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. strălucitul 
om polttic al lumii contempora
ne. care și prin această iniția
tivă de supremă responsabilitate 
in fata istoriei se afirmă ca un 
stegar al luptei omenirii pentru 
un viitor eliberat de spectrul 
distrugerii nucleare, pentru o 
planetă pașnică, pentru o lume 
a păcii și dezvoltării.

„La 23 noiembrie vom spune 
cu hotărire DA" — a fost glasul 
unanim al celor ce -au luat cu
vîntul la adunările de pace si 
dezarmare care au avut loc 
și la întreprinderea de fire „Me- 
Ic.na" din Botoșani, la întreprin
derea de vagoane din Arad, la 
întreprinderea de mașini-unelte 
din Bacău, in sute șl mii de în
treprinderi. in instituții, in scoli 
și facultăți, la orașe și sate.
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Ce întreprindeți pentru încheierea 
pregătirilor de iarnă in schelele 

de producție petrolieră ?
Pentru cei care lucrează în domeniul extracției de 

țiței este limpede ce înseamnă să te pregătești pentru 
sezonul de iarnă. Adică să fie luate din vreme toate 
măsurile pentru ca instalațiile de foraj și de extracție 
să funcționeze in condiții normale, pentru ca întreaga 
rețeo de conducte să fie protejată de intemperii, 
pentru ca drumurile de acces la sonde să fie accesi

bile instalațiilor de intervenții. O activitate deloc sim
plă, dar deosebit de importantă, cu implicații directe 
asupra realizării planului din acest an și, mai ales, 
pentru pregătirea producției anului viitor. In acest 
context, continuam să publicăm o serie de răspunsuri 
la întrebarea : DE CE INTiRZIE PREGĂTIRILE PENTRU 
IARNĂ iN UNlTĂflLE PETROLIERE ?

La Suplacu de Barcău
Randamentele instalațiilor 

pot fi mai mari
Nici un moment nu am 

uitat greutățile prin care 
am trecut în primele luni 
din acest an. cind iarna 
aspră ne-a împiedicat să 
extragem cantitatea plani
ficată de țiței. Astfel. în 
fața unor mari greutăți, 
am acumulat o importantă 
restantă la planul de Pro
ducție.

In ultima perioadă, am 
făcut si facem in continua
re eforturi deosebite pen
tru a recupera cit mai mult 
din aceste rămîneri în 
urmă și mai ales pentru 
asigurarea producției zil
nice în zilele geroase de 
iarnă. Din cauza greutăți
lor de care am amintit, nu 
am putut extrage peste 70 
mii tone de țiței. Evident, 
nu am uitat faptul că am 
fi putut obține producții 
mai mari dacă pregătirile 
din toamna trecută nu ar 
fi purtat — la nivelul unor 
brigăzi — amprenta super
ficialității. dacă toate lu
crările neceșare ar fi fost 
făcute la timp și în mod 
corespunzător.

Trăgînd învățămintele ce 
se impuneau din neajunsu
rile care s-au manifestat 
iarna trecută, am început, 
încă din luna aprilie, pre
gătirile pentru sezonul rece 
care se apropie, analizînd 
totodată periodic stadiul 
lucrărilor. Astfel, pentru 
asigurarea continuității ac
tivității de extracție pe 
timpul iernii au fost pre
gătite toate sondele și in
stalațiile. precum și clădi
rile aferente. Au fost re
vizuite și reparate turlele, 
capetele de erupție și in
jecție. ventilele. serpenti
nele de Ia separatoare șl 
rezervoare, instalațiile de 
intervenție. Formațiile de 
lucru au primit echipamen
tele de protecție necesare. 
In scopul eliminării pier
derilor de energie termică 
și pentpu evitarea înghețu
lui s-au finalizat lucrările 
de revizie și izolare a tra
seelor de conducte. Au 
fost, de asemenea, curățate 
26 de rezervoare de titei 
și săpati 10 km de șanțuri 
de scurgere in jurul son
delor. Este de consemnat 
și faptul că s-au terminat 
și reviziile liniilor electrice 
aeriene pe o lungime de 
39 km. ale posturilor. de 
transformare, precum și 
ale celor peste 100 cazane 
de abur. Pentru activitatea

de foraj, pregătirile bara- 
camentelor. ale campamen
telor au fost terminate, 
protejîndu-se în totalitate 
utilajele care lucrează in 
aer liber. Sint în stare de 
funcționare toate mijloa
cele de deszăpezire.

Deși stadiul lucrărilor 
este cu mult superior celor 
pe care le-am făcut în pe
rioada corespunzătoare din 
anul trecut, nu putem să 
ne declarăm mulțumiți, 
gata să dăm piept cu vi
tregiile iernii. De exemplu, 
nu am terminat revizia 
conductelor de abur pentru 
că ne-a lipsit multă vreme 
cartonul asfaltat. De ase
menea. avem rămîneri în 
urmă la amenajarea unor 
drumuri la sonde. Ceea ce 
a depins de noi am făcut. 
Dar ne aflăm în continua
re în fata unor greutăți 
pentru eliminarea cărora 
trebuie să ne sprijine mai 
mult Trustul de forai și 
extracție Arad și chiar mi
nisterul nostru. Avem pro
bleme deosebite cu asigu
rarea stocului de motorină 
și uleiuri cu grad scăzut de 
congelare, lipsesc din de
pozite becurile de 250— 
300 W pentru parcuri și 
sonde, unde programul se 
desfășoară in ...foc con-' 
tinuu".

Pentru petroliștii de la 
Suplacu de Barcău cuVîn- 
tul de ordine este menține
rea nivelului de extracție 
la cotele planului de pro
ducție. Iată de ce am 
alcătuit un plan concret 
pentru fiecare sondă în 
vederea creșterii ritmului 
de extracție, reorientînd. 
totodată. forajul spre 
structurile cu randamente 
sporite. Avem însă nevoie, 
așa cum am mai arătat, de 
un sprijin mai substantial 
din partea forurilor noas
tre de resort. Am să dau 
un singur exemplu care 
arată cit de mari pot fi 
pierderile dacă problemele 
producției nu se rezolvă 
în mod corespunzător. De
oarece nu dispunem de ca
pacități suficiente pentru 
producerea aerului compri
mat. am pierdut cel puțin 
30 mii tone de țiței. Se 
impune de urgentă dotarea 
stafiei cu incă 10 compre- 
soare de mare capacitate. 
In momentul de față nu 
putem utiliza stația de 
compresoare la parametrii 
nominali, deoarece apar 
frecvent „căderi" ale com-

presoarelor- Pentru elimi
narea acestor neajunsuri 
este necesar să se urgen
teze executarea unor mo
dificări constructive la 
compresoare de către în
treprinderea ..23 August". 
In fine. precizez că 
am făcut numeroase 
demersuri pentru o mat 
bună aprovizionare cu 
burlane și material tubu
lar pentru forai. Proble
mele insă nu s-au rezolvat.

și din această cauză s-au 
înregistrat staționări de 
peste 3 000 ore, săpîndu-se, 
astfel, cu. 9 sonde mai 
puțin, sonde care ar fl 
putut să producă peste 
2 000 tone de țiței.

Inq. Teodor
HEBRIȘTEAN 
directorul Schelei 
de producție petrolieră 
Suplacu de Barcău

La Trustul de foraj-extracție Boldești
O lecție învățata 

pe jumătate
Am învățat bine lecția 

aspră din lunile de iarnă 
ale începutului de an. Do
vadă că încă din vară am 
stabilit un ‘ program pe 
Care l-am reallaat în cea 
mai mare parte, aprovizio- 
nindu-ne din timp cu car
ton asfaltat, vată minera
lă. geamuri, care au fost 
distribuite la unități. S-au 
reparat drumuri, s-a asi
gurat alimentarea cu apă 
și. îndeosebi, s-a acordat 
o mare atenție întreținerii 
instalațiilor termioe. deoa
rece, din această cauză 
anul trecut au stat 
multe instalații din foraj. 
Nu aș vrea să înșir toate 
acțiunile pe care le-am în
cheiat.

în zona Sinaia-Mizil, 
de exemplu. au fost 
schimbate toate încălzi
toarele de căldură, s-au 
montat cazane de abur, 
tocmai pentru a asigura 
condiții de lucru si a evita 
stagnările.

De asemenea, la Schela 
de forai Lillești s-au fina
lizat toate măsurile pre
văzute. cu deosebire la 
sondele de mare adinci- 
me, aflate in foraj sau in 
pregătire. asigurindu-se 
toate condițiile neoesare 
pentru desfășurarea unei 
activități intense și pe

timpul iernii. Sint tnsă 
rămîneri in urmă la lucră
rile de izolare a conducte
lor de amestec de la sche
lele Băicoi si Liliești. 
Avem mari greutăți în a- 
sigurarea cantităților ne
cesare de burlane si mate
rial tubular, motiv pentru 
care unele sonde sint opri
te din foraj. Este o pro
blemă care necesită inter
venția operativă a ministe
rului nostru. Aceeași im
portantă pentru activitatea 
din sezonul rece o repre
zintă și aprovizionarea cu 
uleiuri și motorină cu grad 
scăzut de congelare. în 
iarna trecută am avut 
multe greutăți în aprovi
zionarea cu combustibil și 
credem că cel mai bine ar 
fi ca măcar pentru o lună 
de zile să avem asigurate 
stocurile necesare. Credem 
că apelul nostru va fi bine 
înțeles de către organele 
de resort. Noi am pregătit 
toate instalațiile pentru a 
lucra din plin în orice con
diții. Sperăm că se va re
zolva operativ și problema 
procurării materialelor de 
care am amintit.

Gheorqhe MUȘAT 
inginer-șef ■ 
al Trustului de foraj 
și extracție Boldești

Din sondajul efectuat rezultă, așadar, că se intirzie, 
In mod nejustificat, finalizarea programelor de pregă
tire a schelelor pentru sezonul de iarnă. La Ministerul 
Minelor, Petrolului și Geologiei sint bine cunoscute 
datele cind unitățile trebuiau să raporteze încheierea 
tuturor pregătirilor, pregătiri care să se reflecte de pe 
acum in sporirea producțiilor zilnice de țiței și gaze. 
Cei mai mulți interlocutori au acuzat lipsa unor ma
teriale și, mai ales, a combustibilului special pentru 
sezonul rece, a motorinei și uleiurilor cu grad scăzut 
de congelare, a antigelului. De ce se discută acum, 
la jumătatea lunii noiembrie, despre aceste probleme 
care trebuiau rezolvate de mult ? Producția prevăzută 
de țiței și gaze naturale trebuie să fie asigurată in 
orice condiții climatice și tocmai pentru aceasta se 
impune de urgență încheierea tuturor pregătirilor.

Publicăm in continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă de 
alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
construcții, transporturi, unități agricole, precum si din domeniul prestă
rilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute si a punctajului general stabilit pe 
baza indicatorilor prevăzuti in criteriile de organizare a întrecerii socia
liste. la 30 octombrie pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Oradea, cu 339,8 puncte.
Locul II : întreprinderea electro- 

centrale Craiova, cu 163,9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 
bl GAZULUI METAN1

Locul I : Schela de producție pe
trolieră Drăgășani, județul Vîlcea, 
cu 826,5 puncte.

Locui II : Schela de producție 
petrolieră Berea, județul Buzău, cu 
755,9 puncte.

Locul III: Schela de producție 
gaze naturale Ploiești, cu 734,2 
puncte.

IN INDUSTRIA 
METALURGIEI FEROASE

Locul I : întreprinderea lamino
rul de tablă Galați, cu 299,7 
puncte.

ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC. PETROLIER, 

UTILAJ TEHNOLOGIC 
PENTRU METALURGIE, CHIMIE. 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de utilaj 

chimic „Grivlța Roșie" București, 
cu 994 puncte.

Locul II : Întreprinderea de ma
șini grele București, cu 974,8 
puncte.

Locul III : Întreprinderea meca
nică de utilaj chimic București, cu 
586 puncte.

ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 

ECHIPAMENTE
DE TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I ! întreprinderea „Steaua 

electrică" Fieni, județul Dîmbovița, 
cu 651,4 puncte.

Locul II : întreprinderea de pie
se de radio și semiconductor! Bă- 
neasa. București, cu 595,5 puncte.

Locul III : întreprinderea „Co- 
nect" București, cu 576,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA
PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI 

ȘI MASELOR PLASTICE
Locul I : Întreprinderea de anve

lope Luduș, județul Mureș, cu 794,9 
puncte.

Locul II : întreprinderea de arti
cole tehnice din cauciuc Brașov, cu 
738,9 puncte.

Panoul fruntașilor 
pe zece luni ale anului

Locul III : întreprinderea chimi
că Orășție, județul Hunedoara, cu 
648,7 puncte.
l

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de pro

duse cosmetice „Farmec" Cluj-Na- 
poca, cu 803,9 puncte.

Locul II : întreprinderea de me
dicamente București, cu 461 puncte.

Locul III : întreprinderea „Pro
gresul" Ploiești, cu 455,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII. 
AGREGATELOR MINERALE 

PENTRU CONSTRUCȚII
Locui I : Combinatul de lianți șl 

azbociment BIcaz, județul Neamț, 
cu 945,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de ma
teriale izolatoare „PREMI" Vaslui, 
cu 888,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de ma
teriale de construcții Timișoara, cu 
635 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele 

și mănuși Timișoara, cu 730,8 
puncte.

Locul II : întreprinderea de piele 
și încălțăminte „Pionierul" Bucu
rești. cu 604 puncte.

Locul III : întreprinderea de pie
le, încălțăminte și marochinărie „13 
Decembrie" Sibiu, cu 542 puncte.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA 

INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI
Locul I : întreprinderea de in

dustrializare a laptelui Ialomița, cu 
258,6 puncte.

ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju

dețean Vaslui, cu 725,7 puncte.
Locul II : Inspectoratul silvic ju

dețean Timiș, cu 647,5 puncte.
Locul III : Inspectoratul silvic 

județean Bacău, cu 575,2 puncte.

ÎN SECTORUL 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de constrncțil-montaj Timiș, 
Cu 863,1 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcțll-montaj Con
stanța, cu 736,1 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcțîi-montaj Ar
geș, cu 612,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATA

Locul I ! Depoul de cale ferată 
Cluj-Napoca cu 289,9 puncte.

Locul II : Depoul de cale ferată 
Adjud, județul Vrancea. cu 283,1 
puncte.

Locul III : Depoul de cale ferată 
Galați, cu 269,4 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO

Locul I s întreprinderea de 
transport auto Gorj, cu 721,1 
puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transport auto Mureș, cu 710,2 
puncte.

Locuî III : întreprinderea de 
transport auto Sibiu, cu 705,6 
puncte.

ÎN COOPERAȚIA
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană a 

cooperativelor de producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor Neamț, 
cu 1133,8 puncte.

Locul II : Uniunea județeană de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor Gorj, cu 911,3 puncte.

Locul III : Uniunea județeană de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor Timiș, cu 741,4 puncte.

TIMIȘ :

Creșteri substanțiale 
aie productivității 

muncii
în perioada care a trecut de la 

începutul anului, colectivele mun
citorești din întreprinderile indus
triale timișene au realizat o pro- 
ducție-marfă suplimentară in va
loare de peste 750 milioane lei. li- 
vrind peste prevederile de plan 
importante cantități de laminate, 
utilaje tehnologice pentru indus
triile minieră și metalurgică, pro
duse electrotehnice, electronice, de 
optică și mecanică fină, mașini și 
instalații pentru prelucrări prin aș- 
chlere. materiale de construcții, 
confecții textile, tricotaje și alte 
mărfuri solicitate de beneficiarii 
interni si partenerii de peste hota
re: Acest succes, expresia hotărîrii 
muncitorilor și specialiștilor din e- 
conomia județului de a înfăptui 
exemplar sarcinile de plan și an
gajamentele asumate pe aoest an. 
punînd astfel baze trainice reali
zării producției anului vțitor. are la 
bază aplicarea fermă a programe
lor de perfecționare a organizării 
și de modernizare a proceselor de 
producție și tehnologiilor de fabri
cație, ceea oe a condus la creșterea 
productivității muncii. Indicator la 
care s-a înregistrat o depășire de 
1 800 lei pe lucrător, față de nive
lul planificat. Printre unitățile care 
șl-au înscris numele la panoul de 
onoare al fruntașilor sg află între
prinderile „Electrotimiș", „Electro- 
banat“. de aparate electrice de mă
surat și de materiale de oonstruc- 
ții Timișoara, de textile Lugoj, de 
produse ceramice Jimbolia. (Ce
zar Ioana). x

VASLUI:

Produse livrate în avans 
la export

Situind In centrul preocupărilor 
înnoirea și ridicarea continuă a ca
lității produselor. îndeplinirea rit
mică a prevederilor contractuale cu 
partenerii de peste hotare, colecti
vele din 12 unități eoonomioe ale 
județului Vaslui au expediat la ex
port de la începutul anului pînă 
acum, peste prevederi, produse în 
valoare de 71 milioane Iei. Urmă
rind zilnic modul In care se deru
lează această activitate prioritară 
și Hvrind in avans cantități de 
produse, cu cele mai însemnate 
realizări se prezintă pînă acum co
lectivele întreprinderii de rulmenți 
din Bîrlad și întreprinderii de ma
teriale izolatoare din Vaslui. (Pe
tru Nccula).

Acum, in ultima perioodâ □ anului,

r.wii l

r
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la întreprinderea integrata da in din Zalău se muncește intens pentru îndeplinirea in cit mai bune condiții a sarcinilor 
de plan Foto : S. Cristian
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In agricultura noastră se obțin re

colte de sfeclă de zahăr bune și foar
te bune. Sint numeroase unitățile 
agricole care realizează In mod con
stant producții de peste 30 tone la 
hectar, iar multe altele 40 si chiar 
peste 50 tone sfeclă de zahăr la 
hectar. Este un fapt ce demonstrea
ză existența unei bogate experiențe 
în cultivarea acestei valoroase plan
te tehnice.

Cu atît mal mult o producție de 
10—14 tone de sfeclă de zahăr la 
hectar, indiferent de zonele in care 
se cultivă, nu poate fi socotită decit 
un accident nedorlt.- Dar cind pro
ducții asemănătoare sau oricum foar
te mici se înregistrează pe perioade 
lungi, atunci, evident, nu mai este 
vorba de un accident, ci de vicii de 
fond. Această subliniere o facem 
pornind de la o analiză a produc
țiilor medii realizate îndeosebi In 
unele zone din sudul țării, unde In 
ultimii ani s-a extins cultivarea aces
tei plante tehnice de mare valoare 
economică.

Cooperativa agricolă 
de producție

Producția medie realizată la hectar/tone
1981 1982 1981 1986

Putineiu 31 31 27 27
Gogoșari 22 18 16 14
Vieru 20 26 17 19

Avind in fată tabloul unor aseme
nea niveluri de producție precum 
cele înregistrate in ultimii ani la 
cooperativele agricole din Gogoșari 
și Vieru (unități a căror întreagă 
suprafață este amplasată intr-un pe*  
rimetru irigabil). gindul te poate 
duce la o situație bizară, la conclu
zia că aproape jumătate din supra
fața destinată acestei culturi nici nu 
ar fi fost cultivată. Nu spunem o 
noutate atunci cind afirmăm că, în 
conformitate cu prevederile legale, 
pentru orice suprafață de pămint 
necultivată se fac răspunzători in 
fata legii proprietarii acestor tere
nuri, cel' care trebuie și au datoria 
să le gospodărească pentru a asigura 
obținerea unui randament maxim 
pe fiecare metru pătrat de pămint. 
Or, în cazul realizării unor produc
ții totale mici ce echivalează, așa cum 
spuneam, cu producția ce se poate 
obține in mod obișnuit de pe jumă
tate din suprafețele destinate prin 
plan acestei culturi, răspunderea se 
dispersează în asemenea măsură in
cit rămine loc doar... de autocritică. 
Precizarea o socotim importantă pen
tru că la aceste nerealizări participă

Rațiunile extinderii acestei culturi 
sint temeinic justificate, și de aceea 
nici nu insistăm asupra lor. Iată 
insă că, din cauze multiple, pe mari 
suprafețe situate în zonele cu cel 
mai.fertil pămint se înregistrează 
producții al căror nivel pune foarte 
serioase probleme, de ordin economic 
în primul rînd. probleme ce aduc in 
discuție însuși modul în care este 
folosit pămintul. Dar. pentru argu
mentare. să localizăm analiza in
tr-unu) din consiliile agroindustriale 
ale județului Giurgiu, respectiv la 
Putineiu. arătind de la început — 
așa cum se va vedea pe parcursul 
investigației — că problemele, res
pectiv învățămintele care se desprind 
din activitatea unităților de aici, sint 
specifice multor cooperative agrico
le din sudul tării, pentru a ne re
feri doar la acele unități agricole 
aflate în condiții de producție apro
ximativ identice. Supunem mai In- 
tîi atenției un scurt tablou statistic 
al realizărilor din ultimii ani.

mulți factori, fiecare cu „contribuția" 
lui. dar nu și fiecare cu răspunderea 
lui. Să punctăm succint citeva din 
cauzele acestei situații. incercind. tot
odată. să dăm și răspuns la între
barea : cum este posibil ca in ace
leași condiții de fertilitate pămintul 
de la Putineiu să producă aproape 
de două ori mai mult decit cel de 
la Gogoșari sau Vieru ? Deși trebuia 
șpus că înseși producțiile înregistra
te la Putineiu sint sub nivelul ce
rut. Sint chiar sub ceea ce se rea
liza aici cu ani în urmă.

înainte de a intra pe firul anali
zai să amintim și faptul că teoretic 
toate cele trei unități cultivă sfecla 
In condiții de irigare. Practic insă, 
din diferite motive, suprafețele uda
te efectiv sint nesemnificative ca în
tindere. dar deosebit de semnifica
tive în ce privește diferența de ran
dament. La Vieru. de exemplu, nu
mai in acest an este vorba de un 
minus de recoltă de aproape 10 tone 
la hectarul de sfeclă cultivat pe su
prafețele care nu au fost irigate in 
comparație cu puținele hectare pe 
care s-au putut aplica udări în con
diții normale. Și incă o precizare r 

dat fiind faptul că toate cele trei 
unități sint mari cultivatoare de sfe
clă, Iar încărcătura de plante prăsi
toare ce revine pe un braț de mun
că este mult prea mare, specialiștii 
de aici au optat pentru tehnologia 
de cultivare a sfeclei complet me
canizată.

Prima cauză care duce la produc
ții nepermis de mici o constituie În
călcarea flagrantă a tehnologiilor de 
lucru, fapt de care se tac vinovațf 
cei care cultivă sfecla de zahăr, dar 
și factori care concură intr-un tel 

PRODUCȚIA DE SFECLĂ 
-între cerințe, posibilități 

și realitățile din teren
Cîteva sugestii pentru o analiză aprofundată a cauzelor care 

determină realizarea unor randamente necorespunzătoare

sau altul la realizarea acestei pro
ducții. Dacă in ceea ce privește am
plasarea culturii se poate spune că 
in mare se aplică normele agroteh
nice, in sensul că fiecare unitate sa 
străduiește să amplaseze sfecla pe 
terenuri care au fost cultivate cu 
cereale păioase, iar arătura adincă 
te execută șl ea de regulă In con
diții de calitate acceptabile, nu ace
lași lucru se poate spune despre 
lucrările de discuire și cele de 
nivelare din toamnă a terenului, 
fără de care nu poate fi concepută 
însăși folosirea tehnologiei mecani
zate de cultivare a sfeclei de zahăr, 
intrucît această lucrare asigură uni
formitatea culturii. Iată insă că in 
practica celor trei unități, cel puțin 
în cazul uneia din cele două lucrări 
— este vorba de operația de nivela
re a terenului — nici nu poate fi 
vorba de aplicarea ei, pentru sim
plul motiv că utilajul destinat să 
execute această lucrare lipsește cu 
desăvirșire din dotarea secțiilor de 
mecanizare. Se pune întrebarea fi
rească : cum este posibil ca oameni 
cu experiență în cultivarea pămin- 

tulut, respectiv a sfeclei de zahăr, 
să poată comite asemenea erori prin 
scoaterea din dotare a nivelatorului, 
utilaj de nelipsit in cultivarea sfe
clei de zahăr in condiții de mecani-- 
zare ? Ceea ce s-a socotit probabil 
a fi o economie de carburanți prin 
scoaterea acestei lucrări, la o cer
cetare atentă se va vedea că nu este 
vorba de o reducere a consumului 
de combustibil. intrucît in dorința 
de a asigura o nivelare cit de cit 
a terenului, specialiștii sint obligați 
să execute cel puțin două lucrări 

suplimentare cu discul, lucrări care, 
pe lingă faptul că In urma lor hu 
se realizează economii de carburanți, 
au și dezavantajul că prin mobili
zarea puternică g terenului duc la 
evaporarea rezervei de apă din sol, 
respectiv la tasarea acestuia, adică 
exact ceea ce este mai rău pentru 
sfeclă. Dacă nivelarea terenului ră
mine o lucrare nerezolvată prin în
suși modul in care este gindită a- 
plicarea actualei tehnologii, nu ace
lași lucru se poate spune despre e- 
fectuarea unei alte lucrări de pre
gătire a terenului din toamnă — 
discuirea. Deși executarea ei stă la 
îndemina fiecărui specialist, la co
operativa agricolă din Gogoșari ea 
nu se execută. Consecințele acestei 
abateri tehnologice pot fi verificate 
în cimp la fața locului, unde pe so
lele recoltate mecanizat, după apre
cierea Inginerului Petre Minis, cel 
puțin 30 la sută din producția de 
sfeclă realizată se afla efectiv șl 
acum in pămint, rămasă în urma 
combinei, cum s-ar spune. Este vor
ba practic de o producție nerecoi- 
tată in valoare de cei puțin 3 000 de 

lei la hectar, producție care tn con
dițiile înrăutățirii vremii riscă să 
se transforme într-o pierdere sigu
ră. așa cum s-a întimplat in ulti
mii doi ani.

O a doua cauză o constituie nerea- 
lizarea programului dc fertilizare, 
care duce nu numai la obținerea 
unor producții slabe, ci chiar la se
cătuirea solului. Se știe, sfecla de 
zahăr este una din culturile ,cu cele 
mai mari cerințe față de. îngrășă
minte. Un calcul strict de eficiență 
arată că nici o altă cultură nu poa

te realiza un spor de producție atit 
de mare la kilogramul de îngrășă
minte administrate ca sfecla de za
hăr. în condițiile de secetă ale a- 
cestu! an și fără posibilități prac
tice de irigare, prin administrarea 
unor doze moderate, dar echilibrate 
de îngrășăminte chimice, la C.A.P. 
Putineiu s-a realizat o producție de 
circa 27 tone la hectar, unitatea de 
aici neavind posibilitatea de a ad
ministra îngrășăminte organice. Or, 
președintele cooperativei agricole de 
la Vieru pune nivelul producțiilor 
slabe realizate In ultimii patru ani 
la sfecla de zahăr tocmai pe faptul 
că această cultură nu a beneficiat 
nici măcar de un kilogram de Îngră
șăminte organice sau chimice. Și a- 
ceasta in condițiile in care la Vieru 
se află pe platformele din incinta 
sectorului zootehnic cel puțin 2 000 
tone de bălegar, dar. după cum afir
mau specialiștii de aici, ele nu pot 
fi transportate și administrate în 
cimp atît din lipsa motorinei, cit și 
a mașinilor destinate împrăștierii 
lor pe suprafața solului, cunoscute 
sub numele de M.I.G. Pornind de 

la constatarea mai generală că uni
tățile agricole, in pofida faptului că 
dispun de importante cantităti de 
Îngrășăminte chimice, le folosesc cu 
precădere la alte culturi și numai 
foarte rar pe terenurile cultivate cu 
sfeclă, președintele cooperativei din 
Vieru. tovarășul Gheorghe Birlan, 
este de părere că ar fi mult mai 
eficient dacă atît repartiția de În
grășăminte, cil și cea de motorină 
destinată administrării acestora ar fl 
dată in răspunderea centralei de 
Specialitate, respectiv a fabricilor de 
zahăr, care astfe.i ar dispune de in
strumentul prin care să oblige u- 
nitățile să respecte întocmai norme
le de fertilizare.

O a treia cauză a producțiilor mici 
de sfeclă de zahăr o reprezintă ne- 
respectarea normelor privind între
ținerea culturii. Dacă la Putineiu, 
prin aplicarea la timpul optim a ce
lor trei prașile manuale și mecani
ce. se reușește să se asigure o dez
voltare normală a culturii, la Go
goșari, ca urmare a neajunsurilor 
mari care se manifestă in aplicarea 
la timp și corect a acestor lucrări, 
cultura este infestată de buruieni în 
asemenea măsură incit recoltarea 
acesteia nu se poate face fără a se 
trece cu coasa înaintea combinei. 
Intr-un asemenea spațiu de nutri
ție, rădăcinile de sfeclă cresc mai 
mult in lungime decit in grosime, 
ca să nu mai vorbim că multe din
tre plante dispar, lanurile ajungînd 
la recoltare cu o densitate de cel 
mult 60 000 rădăcini la hectar, dar 
și din acestea doar 50—60 la sută 
sint apte pentru fabricație.

Șl totuși, in condițiile terenului 
cu structura tare din această zonă, 
pierderile cele mai mari de produc
ție se inregistrează Ia recoltarea me
canizată a sfeclei. Au loc pierderi 
de sfeclă nu numai la Gogoșari, 
unde, așa cum s-a văzut, sint ig
norate regulile elementare de agro
tehnică. ci chiar și la Putineiu, unde 
inginerul-șef al cooperativei, tovară
șul Anghel Ninu. evalua, pe fiecare 
hectar, la citeva tone bucățile de 
sfeclă rămase in pămint ca urmare 
a ruperii lor de către combină. Și 
nu atit pe seama mașinii trebuie 
puse aceste pierderi de rădăcini, cit 
pe nerespectarea uneia din cerințele 
agrotehnice impuse de tehnologie în 
acest caz : udarea culturii Înainte 
de a se trece la recoltare.

Desigur, sint încă multi alți fac
tori care determină actualul nivel 
scăzut al producției de sfeclă din 
unitățile analizate și nu numai de 

aici. Așa cum rezultă, unele proble
me necesită o perioadă ceva mai 
lungă pentru rezolvarea lor. altele 
pot și trebuie soluționate imediat

Ce se poate face acum, in această 
perioadă, pentru a asigura condiții 
cit mai bune culturii sfeclei de za
hăr ? Este vorba în primul rînd de 
necesitatea de a încheia in cel mai 
scurt timp arăturile și lucrările de 
discuire a terenului, pentru a se e- 
limina cu desăvirșire acele practici 
agrotehnice prin pare primăvara se 
încearcă să se asigure o pregătire 
a solului cit de cit corespunzătoare, 
apelindu-se la un număr nepermis 
de mare de lucrări cu discul sau 
combinatorul. Inginerul-șef al co
operativei agricole din Putineiu ne 
spunea că are intenția să facă acum, 
în toamnă, și o a doua arătură pe 
cel puțin o parte din suprafața ce 
va fi cultivată cu sfeclă, tocmai in 
ideea de a asigura o nivelare mai 
bună a terenului. El justifică aceas
tă lucrare, așa-zis suplimentară, 
prlntr-un spor de recoltă de cel pu
țin 4—5 tone sfeclă la hectar, adu- 
cînd drept argument producția rea
lizată in acest an pe parcelele care 
au fost arate anul trecut de cite 
două ori. Socotim că este o metodă 
care trebuie nu numai luată în sea
mă, ci și extinsă pe suprafețe cit 
mai mari, cu atit mai mult cu cit pe 
această cale se elimină acele lucrări 
de discuire care se aplică primăvara 
pentru pregătirea patului germina
tiv. O problemă a cărei soluționare 
trebuie să implice mai mult și mai 
responsabil factorii răspunzători din 
cadrul direcției agricole este aceea 
a fertilizării cu îngrășăminte chimi
ce, fosfatice mai ales, a tuturor su
prafețelor ce vor fi cultivate cu sfe
clă. Fiind vorț>a de o cantitate de 
Îngrășăminte nu prea mare, trebuie 
depuse eforturi pentru aproviziona
rea lor și apoi incorporarea acesto
ra in sol, o dată cu aplicarea lucră
rilor de discuire din toamnă. In 
acest fel ar fi soluționată și una din 
cerințele agrotehnice elementare 
care condiționează reușita unei cul
turi de sfeclă : pregătirea din toam
nă a terenului. Vremea se menține 
încă deosebit de prielnică efectuării 
lucrărilor in cimp. Trebuie profitat 
de acest lucru pentru ca in fiecare 
unitate să se facă ceea ce nu s-a 
făcut peste tot în celelalte toamne, 
și anume să fie puse cu adevărat 
baze temeinice viitoarei producții de 
sfeclă de zahăr.

Iosif POP
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EXPRESIA VOINȚEI UNANIME A POPORULUI ROMÂN
TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUINICOLAECEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la adunarea activului Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Exprlmindu-ne intr-o unică voință cu întregul popor adeziunea și apro

barea deplină tată de politica internă și externă a partidului și statului 
nostru, fată de inițiativa dumneavoastră de a se trece încă in acest an la re
ducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare ale 
tării, trăim sentimentul unei j nai te mîndrli patriotice, revoluționare pentru 
faptul că din România socialistă răsună, prin glasul dumneavoastră, cel mai 
ilustru fiu șl erou al neamului românesc, proeminentă personalitate a lumii 
contemporane, o nouă chemare la rațiune, la rezolvarea celei mai grave 
probleme cu care se confruntă astăzi omenirea.

Dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nieolae Ceaușescu, ati inteles ca 
nimeni altul și ati avertizat în repetate rinduri că actuala cursă a Înarmărilor, 
care a atins niveluri uriașe, afectind puternic economiile naționale ale tuturor 
țărilor și constituind o grea povară și o piedică in calea progresului po
poarelor, agravează pe zi ce trece pericolul unui război nuclear, care ar 
duce la distrugerea civilizației umane, a inseși vieții pe planeta noastră.

Politica externă dinamică, constructivă a României, fundamentată pe 
forța științifică, vizionară a gindirii dumneavoastră geniale, acțiunile, 
demersurile și soluțiile pe care le-ati propus forurilor internaționale, opiniei 
publice mondiale privind rezolvarea problemelor cardinale ale contempora
neității și care și-au găsit expresie in importante documente și acțiuni ale 
O.N.U. si altor foruri Internationale au adus României un strălucit prestigiu 
international, v-au adus dumneavoastră, marele și iubitul nostru conducă
tor, omagiul Întregii lumi, care vă consideră cel mai mare erou al păcii.

Dind glas gîndurilor șl sentimentelor de profund respect și prețuire ale 
membrilor sindicatelor din Întreaga tară, activul Uniunii Generale a Sindica
telor aduce un vibrant omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. personalitate de frunte a partidului și statului nostru, savant de 
largă recunoaștere internațională, pentru contribuția sa de fnaltă valoare la 
progresul societății socialiste românești, la promovarea cuceririlor științei în 
slujba progresului omenirii, a triumfului păcii și colaborării Intre popoare.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că Întregul activ ai 
Uniunii Generale a Sindicatelor va lua toate măsurile pentru o mobilizare 
puternică a tuturor oamenilor muncii la Îndeplinirea integrală a planului și 
angajamentelor în întrecerea socialistă pe acest an, la pregătirea tuturor 
condițiilor pentru înfăptuirea exemplară a planului pe 1987, a Întregului 
cincinal.

In activitatea sa internațională. Uniunea Generală a Sindicatelor va 
acționa neabătut in spiritul principiilor politicii externe a partidului și sta
tului nostru, pentru întărirea unității de acțiune a oamenilor muncii și sin
dicatelor de pretutindeni în lupta pentru dezarmare, pace și progres social.

Exprimîndu-ne mîndria și satisfacția pentru noua și strălucita dum
neavoastră acțiune de pace, exemplu elocvent, demn de urmat de către 
toate țările lumii, membrii sindicatelor din țara noastră vor spune un DA 
ho țări t la referendumul national, cu convingerea fermă că o fac pentru pro
gresul și viitorul luminos al patriei, pentru pace și colaborare pe planeta 
noastră. Este un DA din adîncul inimilor noastre, pentru tot ceea ce ati 
făcut și faceți pentru prosperitatea și fericirea poporului român, pentru 
Înfăptuirea idealurilor de pace ale omenirii, cărora v-ati dedicat, cu înflăcă
rare patriotică, revoluționară, întreaga dumneavoastră viată și activitate.

★

Miercuri s-a desfășurat în Capita
lă adunarea activului Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
consacrată referendumului de la 23 
noiembrie privind reducerea cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare.

Participanții la adunare au ex
primat. în numele milioanelor de 
membri de sindicat din tara noastră, 
adeziunea fierbinte si deplina a- 
probare fată de întreaga politică in
ternă si externă a partidului și sta
tului nostru, fată de .noua si stră
lucita inițiativă de pace a secreta
rului general al partidului, pre
ședintele tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu convingerea

Constructori pentru viață,
--------------------1.................... .... ' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

constructori pentru pace
(Urmare din pag. I)

noastre, a țării noastre și întregu
lui Pămînt.

Undeva, pe meridianul româ
nesc, tinăra pereche Nicola își ală
tură semnăturii de pe referendu
mul de la 23 noiembrie gindul 
despre casa abia înălțată. Gînd- 
hotărire. sinonim cu grija de a o 
ocroti. Pentru că' în căminul ei au 
turnat ia temelii speranța superbă 
de viață și de pace, șl de liniște 
pentru toate casele de pe Pămint, 
în apărarea cărora se ridică vi
guros, cu adinei reverberații în 
conștiința umanității, glasul Româ
niei, al conducătorului ei.

★
Numele? Ion Andreoaia. Șef de 

brigadă complexă. Antrepriza de 
construcții hidroenergetice Valea 
Sebeșului. Succinte date de obiș
nuită biografie : a lăsat in urmă 
30 de ani de muncă în construcții. 
Din aceștia — vreo 20 pe șantie
rele amenajărilor hidroenergetice. 
La Lotru și pe Valea Sebeșului. 
Pe Valea Sebeșului a lucrat la 
toate hidrocentralele ridicate aici : 
la Gălceag. Șugag. Petreștt. Acum 
se află la cea de la Săsciorî. la cota 
finală a barajului Obrejii de Că- 
pilna. Obiectiv aflat în pragul pu
nerii în funcțiune.

— Deci, o viață de șantier...
— ...cu avansări în subteran, 

străpungeri, conectări la sistemul 
energetic național.

— Muncă in serviciul nașterii 
noilor cetăți ale luminii.

— Da. Iar asta pentru mine are 
o rezonantă aparte. Pentru mine, 
pentru milioane ca mine. Putința 
de a construi no! izvoare de ener
gie înseamnă — se știe bine lucrul 
acesta ~ dezvoltare. Este ideea 
fundamentală pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o leagă, ne
mijlocit, de asigurarea păcii, a li
niștii pe Pămînt Eu socotesc a- 
ceastă idee promovată tenace de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu drept 
o probă de mare umanism. Poporul 
nostru, popoarele de pretutindeni 
au nevoie de un climat de pace 
pentru a-șî duce la îndeplinire 
propriile lor planuri de dezvoltare, 
de progres. Aspirație firească a 
omului contemporan, care vrea — 
și are dreptul — să se bucure din 
plin de binefacerile civilizației. O 
țară ca a noastră, care construiește 
atît de mult — dacă as număra 
aici numai hidrocentralele și ar fi 
de ajuns — nu poate fi socotită 
decît o țară a păcii, preocupată 
să-și apere opera constructivă înăl
țată cu efort, cu tenacitate, nu o 
dată cu sacrificii. Ca să nu mai 
adaug cit de cutezătoare sînt pro
gramele noastre de construcție în 
actualul cincinal, șl mai departe, 
pină în anul 2000. Ca să le ducem 

*
că aceasta reprezintă o nouă și în
flăcărată chemare la rațiune, un în
demn pentru toate statele de a tre
ce la acțiuni concrete care să con
tribuie la încetarea cursei înarmă
rilor. îndeosebi a celor nucleare, la 
statornicirea în viata internațională 
a unui climat de înțelegere, secu
ritate. colaborare si pace.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, 
patriotică, 
dresat o
NICOLAE

de deplină angajare 
participant!! au a- 
telegramă tovarășului

CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

la îndeplinire e nevoie de pace. 
De muncă în salopeta albastră a 
păcii, pe care o văd simbolul uni
formei universale a ctitoriilor paș
nice, pentru om.

★
...Oameni la cota finală a unui 

baraj al luminii. Constructori in 
salopeta albastră, pe care Ion An
dreoaia o vede simbolul universal 
al păcii. Un alt om, tot într-o ase
menea salopetă — este vorba des
pre subinginerul Dumitru Spiridon 
— deschide un carnețeL Intre foile 
lui, notat cu migală, un autentic 
palmares. De construcții, se-nțele- 
ge. Așadar, a executat instalația 
de producere a hldrosulfitului de 
sodiu de la Bucov... Apoi extin
derea secției de foraj de la cunos
cuta întreprindere „1 Mai" din 
Ploiești. Apoi gospodăria de șpan 
din aceeași unitate. Alte obiecti
ve, tot aici, pentru ca, în prezent, 
în preajma referendumului de la 
23 noiembrie, să-l aflăm. împreună 
cu formația sa de lucru, la mon
tajul unui compresor de mare ca
pacitate.

— Cum s-ar putea cuprinde, in
tr-un singur cuvînt, tot ceea ce 
faceți aici, în puternică uzină plo- 
ieșteană ?

— Cuvintul cel mai potrivit eu 
îl socotesc a fi : dezvoltare. Care 
se potrivește perfect și acestei în
treprinderi, economiei românești. 
Pacea și dezvoltarea fac parte din 
ideile-forță promovate cu consec
vență de România, de pre
ședintele ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Să ne întrecem 
în creația pașnică, și nu în produ
cerea și înzestrarea cu arme tot 
mai distrugătoare. Să devenim 
competitivi în construcția și apă
rarea civilizației pe Pămînt si nu 
In inventarea unor noi mijloace 
de distrugere in masă. Iată doar 
citeva din argumentele pașnice 
afirmate de România atunci cind 
este vorba despre soarta planetei 
noastre, a înseși vieții pe Pămint.

— Cunoscutele instalații de fo
raj cu marca „UPETROM", pro
duse aici, sînt și ele argumente 
pașnice palpabile.

— Tocmai pentru că slnt cunos
cute în lume, muncitorii de aid — 
alături de întregul nostru popor — 
dau înaltă prețuire Inițiativei de 
pace a României, a președintelui 
ei, privind reducerea cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare. Vom spune DA 
dezarmări! și păcii, la 23 noiem
brie, pentru că astfel socotim că 
ne apărăm viata noastră, planeta 
pe care trăim, creăm, visăm.

Apărăm • viața noastră, munca 
noastră, planeta noastră.

în carnețelul lui Dumitru Spi
ridon se află notată viața sa. Viața 
Iul de muncă. Pe unde a eon-

Din partea Comisiei Centrale 
pentru organizarea 

și desfășurarea referendumului 
din 23 noiembrie 1986

consiliilor populore județene, mu
nicipale, orășenești și comunale în 
toate unitățile economico-sociale.

Locurile amenajate pentru votare 
sînt publicate în presa județeană 
și afișate la sediile unităților eco
nomico-sociale, ale administrației 
de stat și la centrele unde se va 
desfășura referendumul.

Comisiile județene și o munici
piului București pentru referendum 
vor amenaja în ziua de 23 noiem
brie o.c. în gări, aeroporturi și ou- 
togâri locuri in care să-și poată 
exprima votul cetățenii care se află 
în deplasare.

in aceste zile premergătoare re
ferendumului, act profund demo
cratic de mare importanță politică 
șl înaltă răspundere patriotică, toți 
cetățenii sînt invitați să verifice 
înscrierea lor in buletine atît in 
unitățile economico-sociale, cit și în 
cartiere, comune și sate, pentru ca 
în ziua de 23 noiembrie să-și poată 
exercita prin vot drepturile consti
tuționale.

Potrivit Decretului Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, referendumul se organizează 
în unitățile în care cetățenii iși 
desfășoară activitatea : întreprin
deri industriale, de construcții, 
transporturi, circulația mărfurilor, 
întreprinderi agricole de stat, sta
țiuni de mecanizare a agriculturii 
și celelalte unități economice, mi
nistere șl alte instituții centrale, 
institute de cercetare și proiectare, 
instituții de cultură și artă, sanita
re, de invățămint, unități militare, 
comune și sate.

Persoanele neîncadrate în muncă 
cu drept de a participa la refe
rendum — pensionarii, femeile cas
nice, micii meseriași și alții - iși 
vor exprima votul la centrele ce 
vor funcționa în cartiere, comune 
și sate, de regulă acolo unde ou 
fost organizate secțiile de votare la 
ultimele alegeri de deputați in con
siliile populare.

Locurile unde urmează să voteze 
cetățenii sînt stabilite de către co
mitetele sau birourile executive ale

Vibrante adunări ale oamenilor muncii
(Urmare din pag. I)

pan ții la adunări au adresat telegrame 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

In telegrame se exprimă convin
gerea că votul întregului popor în 
cadrul referendumului de la 23 no
iembrie va reprezenta o nouă și pu
ternică manifestare a unității de mo
nolit a întregului popor în jurul celui 
mai iubit fiu al națiunii noastre, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, o grăi
toare reafirmare a voinței de pace a 
tuturor cetățenilor României socia
liste, a hotăririi lor de a acționa 
pentru făurirea unei lumi fără arme 
și fără războaie. Semnatarii telegra
melor iși manifestă încrederea că 
măsura concretă luată de țara noas
tră va fi o sursă de inspirație și 
pentru alte state, că apelurile la rea
lizarea unor acorduri efective de 
dezarmare, îndeosebi la eliminarea 
armelor nucleare, atît pe continentul 
nostru, cit și pe intreaga planetă, pe 
care președintele Nioolae Ceaușescu, 
marile foruri democratice ale Româ
niei socialiste le-au adresat statelor 
lumii, vor determina acțiuni și de
mersuri în favoarea păcii și conlu
crării largi între toate națiunile.

Se exprimă, totodată, angajamen
tul cetățenilor patriei noastre de a 
sprijini cu intreaga ființă și energie 
toate demersurile și acțiunile țării 
noastre consacrate dezarmării, păcii 
și colaborării, cu convingerea că, 
astfel, își sporesc contribuția la în
făptuirea obiectivului fundamental 
al politicii externe a partidului și 
statului nostru — făurirea unei lumi 
a păcii, fără arme și fără războaie.

strult In acești ani. Ce a construit. 
Ridicați la putere acest destin de 
constructor. Pentru că sint mili
oane de asemenea biografii. Care 
au pus temelii la milioane de noi 
locuri de muncă. Ceea ce a însem
nat și înseamnă dreptul asigurat 
la ciștlgarea cinstită a existenței 
zilnice, prin muncă cta'tită. intîia 
literă din alfabetul drepturilor 
omului de pretutindeni. Ceea ce 
înseamnă premisele pentru asigu
rarea progresului continuu, pentru 
urcușul' pe noi trepte de progres 
și civilizație. Adică, ceea ce intră 
firesc in dreptul oamenilor, al 
popoarelor, după cum mereu șl 
mereu reamintește, reafirmă Româ
nia prin glasul președintelui său : 
popoarele să se bucure de liniște 
și pace, pentru a.-și hotărî singure 
destinul. Pentru a-și împlini aspi
rațiile lor spre o viață demnă, ci
vilizată, de progres continuu. De 
creație și bunăstare.

★
în zece ani de dnd zidește, 

Nicolae Șut, din municipiul Bis
trița. a așezat una peste alta, după 
rigorile meseriei lui, milioane și 
milioane de cărămizi. Pentru apar
tamentele din ansamblul „Inde
pendenței", unde, de altfel, și lo
cuiește. Pentru școala generală nr. 
1, unde fetița lui descifrează acum 
tainele abecedarului. (Litere din 
care reușește să alcătuiască acum 
cuvintul aflat pe buzele tuturor : 
PACE). Pentru nașterea unui că
min și a unei grădinițe. In cartie
rul Andrei Muresanu. Iar acum 
l-am aflat zidind, bineînțeles, la 
casa științei si tehnicii pentru ti
neret din municipiu.

La citeva sute de kilometri de 
Bistrița, la Rîmnicu Vîlcea, o bio
grafie înrudită : aceea a arhitectu
lui Liviu Benea, care-i tot de zece 
ani în meserie. Care imaginează 
întii pe hîrtla de calc ceea ce 
oameni ca Nicolae Șut trebuie să 
aducă la scara unu pe unu. Care 
a proiectat mai întîi blocuri pen
tru orașul Drăgășani. Apoi pentru 
centrul civic al orașului. Apoi pen
tru diverse cartiere, unde a și fost 
răsplătit cu un premiu. Plus blo
cul în care locuiește. A imaginat 
locuințe pentru oameni intr-o zonă 
unde au supraviețuit, prin atîtea 
pirjoluri și furtuni nechemate, 
abătute asupra pămîntului nostru, 
ctitorii de ne vremea lui Mircea cel 
Mare ori Matei Basarab. strălucite 
mărturii ale arhitecturii brânco- 
venești.

Așadar, care este veriga de aur 
care-i unește pe cei doi oameni 
cărora le-am dezvăluit o parte din 
viața lor in rindurile de mai su" ? 
Foarte, foarte direct spus — actul 
creației. Consacrarea Iui in meseri
ile pașnice, care-1 slujesc pe om. 
Unul imaginează edificii. Celălalt

Telegramele dau expresie celor 
mai alese sentimente de prețuire și 
recunoștință față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru vasta sa ac
tivitate politică și științifică dedicată 
progresului patriei, apărării valorilor 
civilizației umane, pentru contribuția 
sa activă la creșterea aportului oame
nilor de știință din patria noastră și 
din toate țările lumii la triumful 
cauzei păcii și înțelegerii între na
țiuni.

In unanimitate, semnatarii tele
gramelor apreciază că numai în con
dițiile de pace, securitate și încre
dere, de largă conlucrare între toate 
națiunile globului, poporul român 
poate să-și materializeze cuteză
toarele sale planuri de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism, de asigurare a unui 
nivel tot mai înalt de civilizație ma
terială și spirituală.

Reaflrmînd voința nestrămutată de 
pace a întregului nostru popor, hotă- 
rîrea de a urma neabătut exemplul 
eroicei vieți de luptă șî muncă re
voluționară a conducătorului parti
dului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, telegramele con
țin angajamentele solemrie ale oa
menilor muncii de a acționa cu toate 
forțele și energia creatoare pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal, a mărețelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, aceasta constituind 
cea mai concretă contribuție la pro
movarea politicii de dezarmare și 
pace în lume, de largă înțelegere și 
colaborare internațională, pentru 
triumful idealurilor de libertate, in
dependență și progres ale omenirii.

le pune în operă. Și unul si altul 
sînt meșterii Manole ai acestui 
timp de mari și trainice cti
torii, spre binele omului aces
tui timp.

Spune Nicolae Șut:
— Clădirea pe care o finisăm 

acum este destinată viitorului. E 
proiectată cu gîndul la viitor și 
consacrată tinereții. Fiii și nepoții 
noștri și nepoții nepoților noștri 
vor veni aici să învețe din como
rile umanității. Este și motivul 
pentru care noi, zidarii, ne soco
tim în slujba păcii. Construim doar 
pentru oameni. De aceea respin
gem războiul care aduce numai 
moarte, distrugeri. De aceea sin- 
tem trup și suflet pentru politica 
internă și externă de pace a 
României, a președintelui nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Lu
mea are multe de construit. Sint 
pe planetă milioane de oameni 
fără un acoperiș deasupra capului. 
De ce să se irosească în van mari 
valori materiale consacrate războ
iului. distrugerii ? Noi avem încă 
multe de construit potrivit politicii 
partidului consacrate mai binelui 
omtllui, progresului continuu al 
patriei socialiste. Sint tot atîtea 
motive care ne fac ca. în deplină 
unitate de gînd, voință și conști
ință cu întregul nostru popor, să 
răspundem cu un DA răspicat păcii 
la referendumul de la 23 noiem
brie.

Spune și arhitectul Liviu Benea, 
parcă în continuarea gîndurilor ex
primate de zidarul din Bistrița :

— în arhitectură, linia pe care 
azi o tragi pe planșetă trebuie să 
reziste Ia confruntarea cu viitorul. 
Deci noi, ca profesioniști și ca 
oameni ai acestui timp, trăim „in 
avans", căutăm să gîndim „in 
avans". Așa stînd lucrurile, este 
logic să dorim a vedea pro
iectele noastre înfăptuite, rezls- 
tind și ele timpului de liniște 
și pace pe care România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îl proclamă cu 
vibrantă fervoare, cu o imensă 
grijă pentru pacea țării șl a ome
nirii...

★
...Ginduri despre inițiativele de 

larg ecou internațional, despre po
litica în apărarea păcii a Româ
niei socialiste.

Corolarul lor ? Opțiunea decisă 
de a pune apăsat semnătura faptei 
lor, la referendumul de la 23 no
iembrie, pe hotărîrea Marii Adu
nări Naționale consacrată păcii, de 
a rosti un DA vibrant, unanim 
păcii. Împotriva înarmării, a răz
boiului.

Reporterii și corespondenții 
„Scînteii* *

• Teatrul National f 14 7171, sala 
mică) : Idolul și Ion Anapoda — 19 ; 
(sala Atelier) : între patru ochi (B) 
— 18,30.
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, sala Studio) : „Literatura 
viorii și a violei*. Recital : Adrian 
Bullgă — 17 ; (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor ; Ramon Torre

Cronica zilei
Tovarășul Petru Enache. membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit, miercuri, pe Mihailo Sara- 
novici. directorul general al Agenției 
iugoslave de presă Taniug. care a 
efectuat o vizită în țara noastră.

In cadrul convorbirii au fost evi
dențiate posibilitățile de dezvoltare 
în continuare a relațiilor bilaterale 
in domeniul schimbului de informa
ții dintre agențiile de presă ale celor 
două țări, pe baza bunelor relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
între Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via, intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia.

La întrevedere a participat Boro 
Denkov, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București.

In timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele a avut convorbiri cu con
ducerea Agenției române de presă — 
Agerpres. intrevederi la Ministerul 
Afacerilor Externe, ziarul „Scinteia", 
Consiliul popular al Capitalei și al 
județului Buzău, și a vizitat obiec
tive economice și social-culturale.

*
La Muzeul de artă a! Republicii 

Socialiste România s-a deschis, 
miercuri, o expoziție cu .lucrări rea
lizate de pictorul italian Loris 
Grandi.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, Ministerului Afa
cerilor Externe, Uniunii artiștilor 
plastici, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți Sergio Cattani. 
ambasadorul Italiei la București, alti 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
in tara noastră.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL. Nici o victorie în de
plasare la meciurile etapei a XIII-a. 
La Cluj-Napoca, Steaua — Univer
sitatea 1—1 (1—0), campioana con
ducted cu 1—0 (Lăcătuș — min. 24) 
pină în minutul 83, cind clujenii au 
egalat din penalti (Bucur). Două 
scoruri nule, la Rîmnicu-Vîlcea și 
Slatina : Chimia — Petrolul 0—0 și 
F.C. Olt — Corvinul 0—0. Sportul 
studențesc. Universitatea Craiova și 
F.C. Argeș au pierdut. la limită, 
meciurile jucate în deplasare : 
F.C.M. Brașov — Sportul studențesc 
3—2 (1—1), Victoria — Univ. Craiova 
1—0 (1—0) și S.C. Bacău — F.C. 
Argeș 1—0 (1—0). Mai detașat au 
cîștigat Gloria Buzău, care a învins 
cu 3—1 (1—0) pe Flacăra Moreni și. 
în special. Rapid. 3—0 cu Jiul, prin 
două goluri înscrise de proaspătul 
rapidist Tîrban și unul de Goanță ; 
același Goanță a ratat un penalti.

în clasament, Steaua are acum 22 
puncte din 12 partide (med restant 
cu Dinamo) ; pe locul secund, 
Dinamo — 17 p. din 10 meciuri 
(partida Dinamo — Oțelul se va 
juca astăzi, de la ora 14, la stadionul 
Dinamo) ; pe locul al treilea a urcat 
Victoria — 16 p. din 13 meciuri ; pe 
locurile patru și dnd se află Pe
trolul și F.C. Olt — ambele cu dte 
15 p. (ultima are un med restant). 
Pe ultimele trei locuri din clasamen
tul general : Gloria — 10 p.. Flacăra 
Moreni — 7 p și Jiul — 6 p.

ATLETISM. în clasamentele celor 
mai bune 10 atlete din lume pe anul 
1986, clasamente publicate de ziarul 
„Sport Echo" (R.D. Germană), spor
tiva româncă Doina Melinte ocupă 
locui întii la două probe : 800 m (cu 
1’56” 20/100) și 1 500 m (3’56” 07/100). 
Maricica Puică este a 2-a la 1 500 m 
(3’57”29/100) și a patra la 3 000 m 
(8’35”92/100). în „primele zece" fi
gurează și alte atlete din România 
— Daniela Costian — locul 4 la arun
carea discului, Cristina Cojocaru — 
locul 7 la 400 m garduri, Mihaela Lo- 
ghin (8) — la aruncarea greutății. 
Mariana Stănescu (8) — la 3 000 m, 
Mitica Junghiata (8) — la 800 m, 
Vali Ionescu (8) — la săritura in 
lungime.

BASCHET. La MQnchen a avut loc 
tragerea la sorți a grupelor sfertu
rilor de finală din cadrul „Cupei 
campionilor europeni" ia baschet fe
minin. Echipa Universitatea Cluj- 
Napoca va evolua în grupa A, ală
turi de formațiile Primigi Vicenza, 
Dinamo Novosibirsk și Partizan Bel
grad. în primul med, baschetbalis
tele românce vor întîlni in deplasare, 
la 3 decembrie, echipa italiană Pri
migi Vicenza. Din grupa B fac parte 
formațiile Levski Spartak Sofia, 
Sparta Praga, Stade Franțais Ver
sailles și Agon Dilsseldorf.

ȘAH. La Olimpiada de șah oe se 
desfășoară ta aceste zile la Dubai 
(Emiratele Arabe Unite), ta turneul 
feminin, după patru runde conduce 
echipa U.R.S.S.. eu 10 puncte, ur
mată de România. R. P. Chineză, 
Iugoslavia — 9,5 puncte. Ungaria — 
8,5 puncte. în runda a patra, forma
ția U.R.S.S. avind la prima masă pe 
campioana mondială Maia Clburda- 
nidze a întrecut cu 2—1 selecționata 
României. Echipa Iugoslaviei a în
vins cu 2—1 pe cea a Ungariei, 
iar reprezentativa R. P. Chineze a 
ciștigat cu 2,5—0,5 medul cu Bul
garia.

în concursul masculin, pe primul 
loc al clasamentului se află echipa 
U.R.S.S.. cu 13,5 puncte, urmată de 
Iugoslavia — 13 puncte. Ungaria, 
Anglia. R. P. Chineză — 12,5 punc
te, Bulgaria. Indonezia. Cuba, Fin
landa. Franța — 12 puncte. Echipa 
României, care ta runda a patra a 
terminat la egalitate. 2—2. cu Sco
ția. are 10,5 puncte.

cinema
• Liceenii i LUMINA (14 74 18) — 9; 
11; 13.15; 15.30; 17.45: 20. GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18; 
20. FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 
13.15; 15.30: 17,45; 20. ARTA (213186)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Mai iubesc, mai sper î STUDIO
(59 53 15) — 9.30; 11,30; 13,30; 15,30:
17,30; 19,30.
• Noi, cei din linia tatii t PATRIA 
(1186 35) — 12,30; 16; 1».
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (18 29 17) — 9; 1L15; 13,30;
15.45; 18; 20.
• Actorul șl sălbaticii : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 18,15.
O Un comisar acuză ; LIRA (31 71 71)
— 15: 17.15: 19,30.
• încrederea : FLACĂRA <20 33 40) — 
15; 17,15; 19.15.
• Bătălia din umbră t FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17,15; 1930.
• Căutătorii de aur ; COTROCENI 
(40 48 48) — 15,30: 18.30.
• Ciuleandra ; VIITORUL (10 67 40) — 
15: 17.15; 19,30.
• Fantomele se grăbesc t POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19.30. PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 17,15; 19.30.
• Păcală : FLAMURA (85 TI 12) — 8; 
12; 16: 19.
• Adio arme : SCALA (11 03 72) — 
12; 16: 19.
• Dragostea cu parfum de rășină : 
9; II; 13,15; 15,30, Mondo «mano :

Djmnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă sînt profund recunoscător pentru mesajul dumneavoastră prin care 
ați manifestat îngrijorare și ați exprimat, in același timp, bunele dumnea
voastră urări.

Violența organizată constituie, din nefericire, o problemă în multe țări 
ale lumii. Trebuie să abordăm această problemă împreună, cu răbdare și 
în mod constructiv.

Vă rog să primiți asigurarea înaltei mele considerații.
Al dumneavoastră sincer,

RAJIV GANDHI
Prim-ministru al Republicii India

A conduce împreună cu poporul,
pentru

(Urmare din pag. I)

in anii următori pun în lumină prin 
ele însele, prin semnificațiile lor 
sodale și economice majore impera
tivul permanent actual al creșterii 
răspunderii fiecărui om al mundi 
față de înfăptuirile prezentului și 
față de dezvoltarea viitoare a socie
tății noastre.

Partidul, secretarul său general au 
trasat cu clarviziune științifică și re
voluționară drumul spre viitor, i-au 
definit etapele, au prevăzut transfor
mările calitative oe aveau să ur
meze. România a devenit o țară in- 
dustrial-agrară. cu o industrie pu
ternică. modernă, cu o agricultură 
în plină dezvoltare. Și va fi, pînă în 
anul 1990, așa cum se prevede în do
cumentele celui de-al XIII-lea Con
gres. o tară mediu dezvoltată din 
punct de vedere economic si social ; 
iar pină La Anele actualului secol va 
intra în rîndul țărilor dezvoltate.

Tot ceea ce alcătuiește prezen
tul României socialiste a fost 
realizat cu poporul si pentru 
popor. Tot ceea ce vom adăuga de 
aici înainte patrimoniului națio
nal, material și spiritual se va 
înfăptui, de asemenea, cu poporul și 
pentru popor. Pe acest adevăr se 
întemeiază viziunea unitară a parti
dului nostru, a secretarului său ge
neral cu privire la asigurarea pro
gresului multilateral al tării. Sînt 
integrate, potrivit acestei viziuni in 
deplină conoordantă cu interesele 
supreme ale țării, intr-un amplu 
proces constructiv, toate domeniile 
muncii și vieții poporului: baza teh- 
nico-materială. democrația. știința, 
învățămîntul si cultura, activitatea 
politico-ideologică. nivelul de trai. 
Tovarășul Nioolae Ceaușescu — a 
cărui contribuție la îmbogățire! pa
trimoniului gîndirii și experienței 
revoluționare este de primă însem
nătate — a elaborat teza potrivit că
reia depășirea de către România, în- 
tr-un timp scurt, a stadiului dc țară 
în curs de dezvoltare necesită măsuri 
ferme pe planul modernizării în
tregii economii naționale, dar si pe 
acela al Întăririi conștiinței socialis
te, al formării omului nou. In pro
cesul acestor profunde transformări 
revoluționare s-a consolidat unitatea 
întregului nostru popor în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Deplina coeziune politică, socială și 
morală a întregii noastre națiuni s-a 
dovedit a fi piatra de temelie a ri
dicării neîncetate a României pe 
trepte tot mai înalte de progres și 
civilizație.

Poporul participă, azi. In mod 
direct la conduoerea statului, la so
luționarea problemelor țării. Au fost 
instituite, la nivelul întregii noastre 
societăți, forme active menite să 
amplifice această participare, de la 
consiliile oamenilor muncii și adu
nările generale ale proprietarilor, 
producătorilor și beneficiarilor, in 
unitățile economico-sociale. pînă la 
congresele și consfătuirile naționale, 
pe ramuri de activitate. Toate ma
rile opțiuni, toate actele politice de 
.importantă deosebită pentru prezen
tul și viitorul țării sînt rodul con
sultării partidului, a secretarului 
său general cu poporul. Vizi
tele de lucru ale tovarășului

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,30 Columnele independenței (color). 

Emisiune-concurs dedicată ani
versării a 110 ani de la cucerirea 
Independenței de stat a României

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 noiembrie, ora 20 — 23 no
iembrie, ora 20. In țară : Vremea se 
menține in general inchisă, iar cerul 
variabil, mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații locale, sub formă de bur
niță șl ploaie in vestul șl nordul țării 
șl izolate in rest. La munte, precipi
tațiile vor fi și sub formă de lapoviță 
$1 ninsoare. Vintul va sufla slab pină

Administrația de stat Loto-Pronosport informează:
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES

DIN 19 NOIEMBRIE 1986
Extragerea I : 29 15 20 16 10 8 Fond total de ciștiguri : 899 781 lei,

din care 23 148 lei report la catego- 
Ex tragerea a Il-a : 36 3 4 43 38 34 ria I.

17,45; 20 — TIMPURI NOI (15 8110).
• Aventurile veveriței Misi — 9; 11; 
13, Hallo, taxi l — 15; 17; 19; DOINA 
(18 35 38).
• Aripi roșii : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17.15; 19.30.
• Trebuie să-ți joci rolul s UNION 
(13 49 04) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Căderea Imperiului roman : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) - 9; 12; 15.45; 19.
• Luptătorii din valea misterioasă : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11.15; t3.30; 
15,45; 18; 20. EXCELSIOR (65 49 45) — 
9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Drumul spre victorie : CULTURAL 
(83 50 13) — »; 12; 15: 19.
• Bonner fiul : FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11,15: 13.30: 15,45: 18: 20.
• Gheața verde : VICTORIA (16 28 79) 
— 9: 11;. 13; 15: 17; 19,30, DACIA 
(50 35 94) — 9: 11.15; 13.30; 15.45; 18: 20.
• Luptătorul cu sabia i PACEA 
(71 30 85) — 15: 17.15: 19.30. MUNCA 
(21 50 97) — 10; 15; 17.15; 19.30.

teatre

popor
Nioolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in toate ju
dețele patriei, aprofundatele analize 
prilejuite de aceste fructuoase dia
loguri cu oamenii muncii, măsurile 
concrete ce sint adoptate constituie 
c.ea mai edificatoare ilustrare a ade
vărului câ teza secretarului general 
al partidului, potrivit căreia „nu se 
poate concepe o orinduire socialistă 
fără asigurarea celei mai largi de
mocrații", are nu numai o valoare 
teoretică deosebită, ci șl o impor
tanță practică fundamentală. Această 
teză se verifică, zi de zi, în procesul 
edificării noii societăți în România.

Toate marile acte politice ale 
partidului, ale statului, ale președin
telui tării întrunesc consensul națio
nal. Ele poartă girul întregului po
por român. De altfel, ta baza fap
tului că perfecționarea democrației 
muncitorești revoluționare constituie 
o cerință obiectivă, legică a edifică
rii noii societăți, partidul, secretarul 
său general manifestă o continuă 
preocupare pentru instituirea de noi 
Si noi forme care să facă tot mai 
activă participarea poporului la 
conduoerea statului, la întreaga viată 
politică, economică șl socială a pa
triei noastre.

Acest adevăr propriu României 
socialiste Isi află o semnifi
cativă expresie și în modifică
rile ce au fost aduse de curind 

‘Constituției. Votul unanim al fo
rului legislativ al țării, in temeiul 
căruia consultarea poporului, prin 
referendum, a devenit normă ‘con
stituțională. conferă o nouă si im
portantă consacrare participării 
directe a tuturor cetățenilor la a- 
doptarea deciziilor de însemnătate 
majoră pentru dezvoltarea economl- 
co-socială a patriei.

Teza de esență patriotică și uma
nistă. proprie gîndirii revoluționare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
privind construirea socialismului 
cu poporul și pentru popor își află 
o nouă și semnificativă aplicare în 
viața social-politică a tării prin a- 
propiatul referendum de la 23 no
iembrie 1986, ta cadrul căruia toți 
oamenii muncii, tinăra generație își 
vor spune cuvintul . în legătură cu 
trecerea, pînă Ia sfîrșitul acestui an, 
la reducerea unilaterală de către 
România, cu 5 la Sută, a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor mi
litare.

Poporul nostru va spune DA in 
fața acestei opțiuni de mare însem
nătate pentru prezentul și viito
rul țării. In fata acestei opțiuni care 
dă expresie vocației si voinței sale 
de pace. Pentru că pacea este con
diția de cea mai mare însemnătate 
pentru continuarea marii sale opere 
constructive, pentru transpunerea 
exemplară în viată a cutezătoarelor 
programe adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului. Votul său, la 
care are dreptul In temeiul princi
piilor democrației muncitorești revo
luționare. al prevederilor Constitu
ției țării, va fi un vot al înaltei res
ponsabilități fată de propria sa soar
tă și fată de soarta întregii omeniri. 
Va fi un act concret de participate 
responsabilă la conducerea societă
ții. Ia soluționarea marilor probleme 
ale tării, la afirmarea supremelor 
idealuri ale umanității.

Adrian VASILESCU

realizată in colaborare cu Comi
tetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist. Consiliul Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor si Mu
zeul de Istorie al Renubllcii So
cialiste România. Partlcioă repre
zentativele județelor Caraș-Seve- 
rin. Galati, Giurgiu șl Mureș 

21,50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

la moderat, cu unele Intensificări în 
sud-estul țării, în a doua parte a in
tervalului, din sectorul estic. Tempera
turile minime vor oscila intre minus S 
și plus 5 grade, iar maximele între 2 și 
12 grade, Izolat mai ridicate. Se va pro
duce ceață, mai ales dimineața st sea
ra. îndeosebi tn estul și sudul tării. In 
București : Vremea se menține In ge
neral inchisă. cu cerul mai mult aco
perit. Se va semnala burniță și ceață. 
Vintul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 1 șt 3 grade, iar maximele Intre 
4 șl 7 grade. Se va produce ceață, mal 
ales dimineața și seara.

Lledo. Solistă : Esperanza Abad (Spa
nia) — 18.
0 Opera Română (13 18 57) : Ion Vodă 
cel viteaz — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ana- 
Lia — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : A- 
cești nebuni fățarnici — 19.
• Teatrul „C. L Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Scapino — 18 ; (sala 
Studio) : Craii de curtea veche — 
18,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 19 ; (la 
clubul I.C.T.B.) : Iarna cind au murit 
cangurii — 15.
0 Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, tempo 
și ceai ~ 19 ; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Farmecul muzicii — 19.
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Cintă, cioclrlie — 18.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) • 
Un tinăr printre alții — 9 Marry 
Poppins — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Boroboață — 10 ; Făt-Fru- 
mos din lacrimă —• 15 ; (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Anotimpurile mîn- 
zului — 15.
0 Circul București (10 41 95) : Gala 
surprizelor — 19.
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Baba Hîrca — 1».
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INTERNAȚIONAL AL PĂCII i

NAȚIUNILE UNITE

din America Centrala
ROMÂNIA ÎN ANUL

PHENIAN

Vizita delegației de partid și de stat 
a R. P. Mongole

REDUCEREA RADICALA
A ARMAMENTELOR CONVENȚIONALE
- componentă importantă a dezarmării generale

In actualele împrejurări internaționale, România consideră 
că o dată cu măsurile de dezarmare nucleară, în etape, este nece
sar să se treacă la un program complex de dezarmare generală, 
care să cuprindă și armele chimice, și toate armamentele conven
ționale, clasice. Un asemenea program ar trebui să prevadă redu
cerea radicală, pînă la cel puțin 50 la sută, a tuturor armamente
lor și a efectivelor militare.

NICOLAE CEAUȘESCU
păcii, stăvilirea cursei 
înfăptuirea dezarmării 
și se înscriu ca obiectiv 
al întregii .politicii exi

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres) 
— N. Chilie transmite : în plenara 
Adunării Generale a „O.N.U. s-au 
încheiat dezbaterile asupra situației 
din America Centrală, unde, după 
cum se știe, persistă un focar pe
riculos de tensiune, ca rezultat al 
politicii revolute bazate pe forță, 
presiuni și amestec în treburile in
terne ale altor state.

La încheierea dezbaterilor. Adu
narea Generală a adoptat prin con
sens o rezoluție inițiată de opt state 
latino-americane, care, reafirmînd 
sprijinul deplin față de demersul 
politico-diplomatic ai „Grupului de 
la Contadora", cere țărilor angajate 
în acest proces să-și continue ini
țiativa, să persevereze în eforturile 
pentru ajungerea la o pace durabilă 
în America Centrală. Toate celelalte 
state sînt solicitate să acorde spri
jin ferm „Grupului de la Contadora" 
și „Grupului de sprijin".

în documentul adoptat de Adu
narea Generală se reafirmă ideea 
importantă că „o soluție cuprinză
toare, negociată a conflictului din 
America Centrală reclamă respecta
rea pe deplin de către state a prin
cipiilor dreptului internațional în
scrise în Carta Națiunilor Unite". 
Se exprimă, totodată, punctul de 
vedere al Adunării Generale potrivit 
căruia popoarele din America Cen-

trală au dreptul la pace, la dezvol
tare și justiție socială, fără nici un 
fel de ingerințe din afară, atrăgin- 
du-se atenția că înrăutățirea crizei 
din regiune 'contribuie la crearea 
unei periculoase stări de tensiune 
și conflict pe acest continent, cu 
efecte negative asupra păcii și 
securității generale. Evitarea războ
iului în America Centrală, relevă 
documentul, este un imperativ și 
constituie responsabilitatea nemijlo
cită a tuturor guvernelor direct sau 
indirect implicate in acest conflict.

Dezbaterile asupra situației din 
America Centrală și rezoluția- adop
tată confirmă incă o dată larga 
audiență de care se bucură la Na
țiunile Unite și în întreaga lume 
conceptul de reglementare pașnică 
a tuturor conflictelor și diferende
lor, înscris ca punct distinct pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
de România, care este apreciat de 
majoritatea covirșitoare a membrilor 
O.N.U. drept singura cale rațională 
de rezolvare a problemelor com
plexe ce confruntă lumea contem
porană, de reducere a actualei în
cordări internaționale, de asigurare 
a unui climat de cooperare reciproc 
avantajoasă între toate statele, de 
asigurare a păcii și întărire a secu
rității regionale și internaționale.

PHENIAN 19 (Agerpres). — La 
Phenian au .avut loc, miercuri, con
vorbiri între Kim Ir Sen. secretar ge
nerai al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, și Jambin Batmunh. secretar 
general al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Prezidiului Marelui Hurai Popu
lar al R. P. Mongole — anunță agen
ția A.C.T.C.

în toasturile rostite la un banchet 
prilejuit la această vizită, Kim Ir Sen 
și Jambin Batmunh au subliniat ne
cesitatea unor eforturi susținute pen-

tru realizarea păcii si dezarmării, nu
cleare în primul rind. în lume și in 
Peninsula Coreea. Cei doi conducă
tori de partid si de stat s-au pronun
țat, de asemenea, pentru retragerea 
trupelor străine și a armelor nucleare 
din Coreea de Sud, încetarea oricăror 
acțiuni de natură să împiedice edifi
carea unui dimat de pace in zonă. 
Vorbitorii au pus în evidentă nece
sitatea transpunerii în viață a pro
punerilor R.P.D. Coreene privind re- 
unificarea pașnică și independentă a 
Coreei.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Continuă ciocnirile în zona taberelor de reiuaiați pales
tinieni de la sud de Beirut • Un apel al O.E.P. • Activitate 

diplomatică în legătură cu situafia din zonă

Apărarea 
înarmărilor, 
s-au înscris 
programatic 
terne a partidului și statului nostru, 
obiectiv care, in Anul Internațional 
al Păcii, a căpătat. sub im
pulsul hotăritor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. o si mai mare 
stringentă. Pronunțîndu-se 
vent pentru reducerea 
armelor nucleare, care 
distrugerea întreaga 
România a elaborat. In__________
un program vast de dezarmare gene
rală și totală, care are în vedere toa
te categoriile de arme, inclusiv oele 
convenționale.

în aoeastă viziune amplă. Inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceausescu de a 
se trece la reducerea de către statele 
europene. S.U.A. și Canada cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor si 
cheltuielilor militare pe baze unila
terale — inițiativă care, in ceea ce 
privește România, va fi supusă re
ferendumului de la 23 noiembrie 
— pune în lumină, o dată în plus, ca
racterul realist, mobilizator al acțiu
nilor românești consacrate dezar
mării.

O continuă proliferare 
cantitativă și calitativă. sînt> 
desigur, multiple aspecte oare deter
mină o accentuare a necesității de a 
se reduce armele convenționale sau 
clasice, cum li se mai spune.

în prezent, dezarmarea convențio
nală se imp.une cu atît mai mult cu 
cit acest tip de arme a cunoscut, 
după cum se știe, o continuă dezvol
tare cantitativă și calitativă. De pil
dă. în Europa — continent devenit 
un uriaș arsenal — se află 24 000 de 
avioane de luptă, circa 100 000 de 
tancuri, iar în apele ce-i soaldă țăr
murile patrulează peste 4 500 nave 
de război. Europa deține, de aseme
nea. unul din primele locuri în 
lume în ceea oe privește totalul e- 
fectivelor militare : peste 10 000 000 
militari, mai mult de o treime din 
totalul mondial — risipiți în mii de 
baze și perimetre militare. Cele mai 
mart efective militare pe continen
tul european le au oele două blocuri 
militare — ” " ~

■ la Varșovia 
la sută din 
ropa.

în paralel
că a armamentelor convenționale. în 
ultimele decenii a fost înregistrată 
și o perfecționare continuă a aces
tora in ceea ce privește precizia, vi
teza. raza de acțiune 
distructivă. Cele mai 
ale. științei si tehnicii 
au contribuit din plin 
relativă a gradului de distrugere a 
armelor clasice de cele nucleare sau 
chimice. Perfecționarea armamentu
lui clasic s-a efectuat nu numai în 
laboratoare si poligoane experimen
tale. ci chiar „pe viu" : în ultimele 
patru deoenii. forțele convenționale 
au fost utilizate efectiv de aproape 
600 de ori. la diferite niveluri de 
intensitate, fiecare din acestea con
stituind prilejuri de experimentare 
a noilor tipuri de arme si arma
mente.

Cerință de maximă ac
tualitate. a^ara acestor consi
derente. treoerea la adoptarea unor 
măsuri de reduoere a armelor da- 
stoe a devenit cu atît mai actuală in 
condițiile unor noi evoluții în viața 
politică internațională. Este vorba de 
faptul că în momentul cînd a început 
să se întrezărească o „geană de lu
mină" in domeniul posibilităților — 
chiar în perspectivă — de încheiere 
a unor acorduri pentru reducerea pe
ricolului nuclear a crescut brusc, 
dacă se poate spune ăsa. „cota" 
înarmărilor clasice. In rândurile pro
motorilor cursei înarmărilor se sus-

consec- 
și lichidarea 
amenință cu 

umanitate, 
același timp.

N.Ă.T.O. si Tratatul de
— care dețin circa 92 
totalul trupelor din Eu-

cu proliferarea numeri-

si capacitatea 
noi cuoeriri 
contemporane 
la apropierea

tine, pe de o parte, că dacă s-ar rea
liza progrese notabile pe linia mic
șorării arsenalelor nucleare acest lu-

■ cru ar trebui „compensat" prin creș
terea armamentelor convenționale. 
Cu alte cuvinte, ce se diminuează cu 
o mînă din potențialul distrugerii să 
se pună la loc cu cealaltă. Ca și 
cum oamenii ar simți o mare „ușu
rare" la perspectiva că. în loc să fie 
uciși cu armamente nucleare ar că
dea victime armelor clasice I Pe de 
altă parte, se afirmă că. de fapt, nici 
n-ar trebui trecut la măsuri de dezar
mare nucleară pentru că eventualele 
progrese in această direcție ar crea 
sau „consfinți" disproporții în oe pri
vește nivelurile armamentelor con
venționale. Altfel zis. se încearcă fo
losirea situației din domeniul arme- . 
lor clasice ca instrument de blocare 
a tratativelor de dezarmare nucleară.

în mod deosebit, asemenea tendin
țe s-au manifestat după convorbirile 
de la Reykjavik. Faptul că cele două 
părți s-au aflat foarte aproape de o 
înțelegere cu privire la armamentul 
nuclear' a fost primit de opinia pu
blică internațională cu satisfacția 
pentru apropierea considerabilă a 
pozițiilor, dar și cu regretul că a- 
ceastă înțelegere de principiu nu 
s-a transformat într-un acord con
cret. însă rezultatele reuniunii din 
capitala Islandei au provocat si reac
ții diametral opuse — de consterna
re. neliniște și iritare din partea a- 
depților politicii de forță si încorda
re. Din partea aoestor oercuri s-au 
intensificat acum vocile celor care, 
criticînd orice eventual acord in do
meniul armamentelor nucleare, cer 
cu insistentă fie menținerea .umbre
lei atomice, fie creșterea masivă și 
accelerată a eforturilor de dezvolta
re a armamentelor convenționale. 
Ba chiar, declarîndu-și opțiunea pen
tru ambele căi de înarmare...

Acestea sint doar cîteva din noile 
condiții în oare se dezbat problemele 
reducerii armamentelor clasice — nu 
ca o cerință general-valabilă, ci ca 
un aspect la ordinea zilei, de mare 
stringență și acuitate.

La aceste argumente deosebit de 
convingătoare in sprijinul concreti
zării unor programe de reducere a 
armamentelor convenționale se adau
gă și cele referitoare la factura plă
tită pentru ele. cit si la utilizarea lor 
•— se poate spune „curentă" — drept 
instrument de promovare' a politicii 
de forță în diferite zone ale lumii.

în ceea ce privește ponderea chel
tuielilor aferente întreținerii si dez
voltării forțelor militare conventio
nale se apreciază că acestea se ri
dică la circa patru cincimi din tota
lul bugetelor militare mondiale, pon
derea principală revenind statelor 
oare dispun de cele mai mari siste
me militare și altor cîtorva care fac 
eforturi susținute în aoest domeniu. 
Dacă se pornește de la cifra de 1 000 
miliarde dolari la cît sint estimate 
cheltuielile militare mondiale, rezul
tă că circa 800 miliarde dolari sînt 
alocați în acest an pentru fabrica
rea și întreținerea armamentului 
convențional, finanțarea efectiyelor 
militare, funcționarea barelor mili
tare și a sistemelor respective de co
municație. Este o sumă uriașă care, 
in condițiile actualei situații econo
mice mondiale, afectează greu viata 
economico-socială a tuturor po
poarelor.

în aoelașî timp, asa cum rezultă 
din realitatea vieții internaționale, 
utilizarea armamentului clasic a de
venit un instrument de manifestare 
a politicii de forță și de amenințare 
cu forța, ca expresie a concepțiilor 
nefaste potrivit cărora acțiunile mi
litare ar putea rezolva diferendele 
și neînțelegerile dintre state.

Acestea sint doar cîteva argumen
te pentru care, sustinînd inițiativele 
de reducere si eliminare a armelor 
nucleare în mai multe etape, tara 
noastră militează și pentru micșora-

rea forțelor armate convenționale, 
proces oe ar trebui să Înceapă cu sta
tele cel mai puternic înarmate.

Obiective pe deplin reali
zabile, în consens cu cerin
țele păcii. Pronunțîndu-se stator
nic în favoarea reduoerii substanția
le a forțelor convenționale — ca o 
componentă importantă a procesului 
general de dezarmare — România a 
pornit de la un sir de premise indis
cutabile. în primul rînd este vorba 
de faptul că trecerea la micșorarea 
cotelor acestui tip de armamente re- 

‘prezintă. din punct 
nic. o operație mai 
cazul armamentelor 
intră în discuție o 
de mijloace, tipuri .
arme mult mai greu de echivalat.

Dacă în domeniul armelor nuclea
re la tratative se iau în discuție ne
numărate calcule. încercând să se 
echivaleze o rachetă intercontinentală 
cu alte rachete, avioane cu bombe de 
croazieră sau submarine atomice. în 
oe privește armamentul „clasic", care 
include avioane, tancuri, nave, pie
se de artilerie, procesul de cuantifi
care este incomparabil mai simplu. 
Cu toate aoestea. este o realitate că 
și aici negocierile merg greu, nu din 
cauza dificultăților tehnice, ci din 
lipsă de voință politică. In această 
privință semnificative sînt tratative
le de la Viena referitoare la reduce
rea armamentelor și efectivelor în 
centrul Europei, unde se discută fără 
rezultate de 14 ani. neputindu-se a- 
junge nici măcar la un oomprotpis 
pentru o micșorare minimă de 
6 000—11 000 oameni a efectivelor. 
In aoeste condiții, inițiativa Româ
niei de a reduce cu 5 la sută arma
mentele. efectivele si cheltuielile sale 
militare demonstrează că este posi
bilă treoerea la măsuri reale de 
dezarmare chiar și fără acorduri, 
printr-o măsură unilaterală, pentru 
aceasta fiind suficientă decizia con
ducerii politice, a organului suprem 
al puterii, decizie care va, fi neîn
doios ratificată de întregul nostru 
popor la referendumul de la 23 
noiembrie.
. Fără a afecta securitatea, reduce

rea arsenalelor convenționale, pe 
lingă înlăturarea unor mijloace cu 
o mare forță distructivă, ar contri
bui la diminuarea neîncrederii si 
tensiunii acumulate de-a lungul de
ceniilor. s-ar însorie ca un pas ho
tăritor spre făurirea unei lumi fără 
arme si fără războaie. In al doilea 
rind. micșorarea efectivelor militare 
ar elibera importante contingente u- 
mane — în special tineri — care 
și-ar putea astfel consacra energiile, 
munca creatoare îndeplinirii progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială. După cum. în aoeeasi ordine 
de idei, un mare număr de specia
liști cu înaltă pregătire si-ar putea 
dedica eforturile elaborării și înălță
rii unor proiecte civile, de natură să 
contribuie la ameliorarea vieții a mi
lioane și milioane de oameni. în 
sfîrșit. procesul reducerii armamen
telor și efectivelor militare ar tre
bui să aibă, ca verigă decisivă, di
minuarea corespunzătoare a cheltu
ielilor militare, ceea ce ar face dis
ponibile importante mijloace finan
ciare care să fie canalizate spre sa
tisfacerea unor nevoi sociale acute.

Sint fapte, realități care vin să 
sublinieze. în modul oel mai preg
nant, oarapterul profund umanist 
și constructiv al propunerilor româ
nești de dezarmare, a căror înfăptui
re ar corespunde intereselor vitale 
ale fiecărui popor, ale omenirii în an
samblu. înscriindu-se drept contri
buții din cele mai remarcabile la fău
rirea unei lumi mai bune si mai 
drepte, spre care au aspirat dintot- 
deauna toate națiunile.

de vedere teh- 
simplă decît în 
nucleare, unde 
mare varietate 
și calibre de

Ioan TIMOFTE

GENȚIILE DE PRESA 
e scurt

BIROUL POLITIC AL C.C. AL 
P.M.U.P. a luat cunoștință de in
formarea în legătură cu desfășu
rarea și
lucru de la Moscova a conducăto
rilor partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste mem
bre ale C.A.E.R.. anunță agenția 
P.A.P.

la inspecția, la fața locului, la ce
rere.

rezultatele întîlnirii de

TRATATIVE SOVIETO-AME- 
RICANE. în perioada 28 octombrie 
— 18 noiembrie, la New York s-a 
desfășurat cea de-a patra rundă a 
tratativelor sovieto-americane în 
problema încheierii unei convenții 
eficiente și controlabile priviifd 
interzicerea totală a armamentelor 
chimice. Delegația U.R.S.S. a 
avansat noi inițiative cu privire la 
garanțiile neproducerii armamen
telor chimice în industria civilă și

PLENARA C.C. AL P.C.F. La Pa
ris s-au încheiat lucrările plenarei 
C.C. al P.C.F. A fost examinată 
problema rolului comuniștilor în 
organele ale°e ale puterii de stat. 
A fost analizată, de asemenea, pro
blematica șomajului, inechităților 
sociale, a unității forțelor populare. 
Rezoluția plenarei subliniază rolul 
deputaților comuniști in înfăptui
rea politicii P.C.F., necesitatea in
tensificării activității lor. ca și a 
lărgirii legăturii cu oamenii 
muncii.

VIZITA. In baza unei înțelegeri 
prealabile, in pbrtul Pireu a 
in vizită oficială o escadră de 
militare sovietice, formată

sosit 
nave

crucișătorul 
,,Slava" și
„Komsomoleț 
mează agenția

purtător de rachete 
nava antisubmarin 
Ukrainî“ — infor- 
T.A.S.S.
NAȚIONALA DIN 

a aprobat proiectul
ADUNAREA 

NICARAGUA 
noii constituții a țării. Ea confir
mă principiile „pluralismului poli
tic și economiei mixte" în politica 
internă și nealinierea în politica 
externă. Noua constituție va intra 
în vigoare în ianuarie 1987.

CONTACTE INDO — PAKISTA
NEZE. Primul ministru al Pakis
tanului, Mohammad Khan Junejo, 
și-a exprimat satisfacția față de 
convorbirile purtate cu primul mi
nistru al Indiei, Rajiv Gandhi, la 
Bangalore, cu prilejul celei de-a 
doua reuniuni la nivel înalt a Aso-

★
NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager

pres). — Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
relansat marți oferta sa de bune ofi
cii în vederea soluționării pe cale 
pașnică, negociată, a problemelor din 
America Centrală.

împreună cu secretarul general al 
Organizației Statelor Americane, Joae 
Băena Soares (Brazilia), secretarul 
general al O.N.U. a participat — la 
sediul din New York al Națiunilor 
Unite — la o întilnire cu reprezen
tanții statelor dip Grupul de la Con
tadora (Columbia, Mexic, Panama, 
Venezuela), ai statelor din Grupul de 
sprijin (Argentina, Brazilia. Peru,

★

Uruguay) și ai celor cinci țări din 
America Centrală (Costa Rica, Sal
vador, Honduras, Guatemala și Ni
caragua). Această inițiativă comună 
este menită să ofere „serviciile și în
tregul arsenal de mijloace pașnice de 
care dispun cele două organizații" — 
a declarat asistentul secretarului 
general al O.N.U. Alvaro De Soto. 
El a enumerat în rîndul acestor mij
loace forțele de menținere a păcii, 
observatori ai activităților de fron
tieră, militare și ai alegerilor, coor
donarea asistenței economice și so
ciale etc — precizează agențiile Chi
na Nouă și Associated Press.

BEIRUT 19 (Agerpres). — în zona 
taberei de refugiați palestinieni 
Bouri el Barajneh din sudul capita
lei libaneze au continuat miercuri 
luptele între miliții ale Organizației 
politico-militare „Amal" și comba
tanți palestinieni, fiind folosite arme 
automate, mortiere și aruncătoare d» 
rachete, transmit agențiile interna
ționale de presă. Ciocnirile s-au sol
dat cu moartea a două persoane si 
rănirea a 'trei, relevă agenția U.P.I., 
oare citează un bilanț al politiei li
baneze. In cursul luptelor o rachetă 
a lovit clădirea Băncii centrale a Li
banului situată in Beirutul de vest, 
provocind pagube materiale. Dueluri 
de artilerie s-au produs miercuri și 
în zona taberei de refugiați de la 
Rashidiyeh din sudul Libanului.

Poliția Libaneză a anunțat că în de
curs de 22 de zile de ostilități între 
milițiile „Amal" și combatanții pales
tinieni din zona taberelor de refu- 
giați din sudul Beirutului. 77 de per
soane și-au pierdut viața si 649 au 
fost rănite, relevă agenția A.P.

nuri și au incendiat locuințe aparți- 
nînd palestinienilor în Ierusalimul 
de est sub protecția armatei israe
liene. Este condamnată, de aseme
nea, multiplicarea raidurilor israelie
ne împotriva taberelor de refugiați 
palestinieni din Liban, al căror obiec
tiv îl constituie „exterminarea popu
lației palestiniene".

Noi luări de poziție 
pentru încetarea cursei înarmărilor
ln ultimele 24 de ore, in numeroase țări de pe toate meridianele glo

bului au avut loc noi și ample acțiuni consacrate salvgardării păcii și în
făptuirii dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare. Cu acest prilej, 
numeroase personalități politice, oameni de știință și cultură s-au pro
nunțat in favoarea dezarmării și transferării unei părți din sumele astfel 
economisite pentru finanțarea programelor de dezvoltare economică, de 
eradicare a analfabetismului și foametei, flagel care afectează peste 
un miliard din populația lumii.

VIENA 19 (Agerpres). — într-un 
Interviu acordat ziarului „Neue 
Arbeiter Zeitung", ministrul de 
externe al Austriei, Peter Janko- 
witsch, a relevat că țara sa își va 
aduce și in continuare contribuția 
la cauza dezarmării, se va pro
nunța împotriva exploziilor nu
cleare și transferării cursei înar
mărilor în spațiul extraterestru. 
Austria, a relevat șeful diploma
ției acestei țări, trebuie să parti
cipe activ la lupta pentru dezar
mare atît pe plan european, cît și 
mondial.

tuit o blocadă pașnică pe căile de 
acoes spre baza militară americană 
de la Mutlangen, unde sint ampla
sate 
shing-2“.

BONN 19 (Agerpres). — Militan- 
ții pentru pace din R.F.G. au insti-

rachetele nucleare „Per- 
Participanții au expri

mat un protest ferm împotriva 
transformării teritoriului vest-ger- 
man intr-o bază de lansare pentru 
armele racheto-nucleare.

Scopul blocadei, au subliniat 
manifestanții. constă în a demon
stra hotărîrea militanților pentru 
pare de a intensifica acțiunile îm
potriva creșterii arsenalelor. îm
potriva manifestanților de la Mut
langen au fost trimise detașamente 
ale poliției.

V

ATENA: întrevederi în problema cipriotă
ATENA 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Ciprului, Spyros Kyprianou, 
a avut convorbiri la Atena cu pri
mul ministru al Greciei, Andreas 
Papandreu. Au fost analizate deta
liat toate aspectele problemei ci
priote.

în declarațiile făcute presei s-a re

levat că reglementarea problemei 
trebuie să implice chestiuni esențiale, 
cum ar fi retragerea trupelor de ocu
pație, garanții eficiente privind in
dependența Ciprului, respectarea 
drepturilor și libertăților fundamen
tale ale omului.

haiti = Tensiunea persista
PORT-AU-PRINCE 19 (Agerpres). 

— Situația din Haiti se menține în
cordată ca urmare a nemulțumirii 
maselor populare fată de actualele 
autorități guvernamentale de la Port- 
au-Prince, care nu întreprind, așa cum 
au anunțat, transformări politice și 
economice în beneficiul întregii so
cietăți. După cum relevă agențiile 
internaționale de presă, în capitală 
și îh alte orașe haitiene s-a desfă
șurat o grevă generală. în confrun
tarea dintre demonstranți și poliție,

la Port-au-Prince, două persoane au 
fost ucise, iar alte cinci rănite.

Greva, care practic a paralizat 
țara, a fost sprijinită de partide po
litice, uniuni sindicale, muncitori și 
funcționari.

Guvernul haitian a interzis toate 
demonstrațiile și manifestațiile „de 
natură să perturbe ordinea publică' 
— relevă agenția France Presse. 
rîndul lor. 52 de . partide politice 
chemat la noi acțiuni de protest.

1“ 
La 
au

31 milioane șomeri
PARIS 19 (Agerpres). — La Paris 

au început lucrările unei reuniuni a 
, miniștrilor muncii din țările mem

bre ale Organizației pentru Coope- 
Dezvoltare 
examinării 

unor programe de reducere a șoma-
rare Economică și 
(O.E.C.D.), consacrată

cîației Asiei de Sud pentru Coope
rare Regională (SAARC). El a 
spus că procesul de normalizare a 
relațiilor dintre cele două țări, ini
țiat îh decembrie anul trecut, va 
fi reluat luna viitoare. în acest 
sens, în prima săptămînă a lunii 
decembrie va avea loc 
pakistanezo-indiană la 
experți. în Lahore.

o intilnire 
nivel de

O NOVA„VOVAGER-2" PE _ _____
TRAIECTORIE. Tehnicienii de la 
centrul de control al N.A.S.A. de 
la Pasadena, din California, au 
procedat la o schimbare a traiec
toriei sondei spațiale „Voyager-2“, 
care urmează să se apropie, în 
1989, numai pînă la 5 000 km de 
planeta Neptun. Decizia a fost mo
tivată de necesitatea prevenirii 
oricărui risc de avariere a sondei 
sau a aparaturii in cazul apropie
rii pină la 1300 km, așa cum se 
prevăzuse în programul inițial de 
zbor. Echipamentul electronic al 
vehiculului spațial va expedia spre 
Terra mai multe imagini ale zonei 
polului nord al planetei.

MANEVRE MILITARE. O for
ță operativă multinațională a 
N.A.T.O., aflată permanent pregă
tită în vederea luptei, va efectua 
manevre în largul coastelor nordice 
ale Norvegiei în perioada 24—27

I

în țările capitaliste
jului, anunță agenția Associated 
Press. ' în prezent, pe ansamblul, 
O.E.C.D. sint înregistrați oficial 31 
milioane șomeri, cei mai multi din
tre ei în țările membre din Europa 
occidentală.

noiembrie, s-a anunțat oficial la 
Oslo.

CAMPANIE ANTIDROG IN 
ZONA AMAZONULUI. Autoritățile 
centrale din Brazilia, Columbia și 
Peru au hotărit să colaboreze pe 
scară largă, folosind și mai mult, 
forțe armate, in lupta pentru eli
minarea traficanților de droguri 
mafioți care operează în regiunea 
Amazonului, Pină acum, cele trei 
țări au participat la operațiunea 
„Condor 5“, în cursul căreia au fost 
folosite forțe armate braziliene și 
columbiene, precum și avioane mi
litare peruane, care au bombardat 
plantații de coca situate in zone 
greu accesibile.

EVENIMENTELE DIN SURINAM, 
într-o declarație făcută, ministrul 
de externe al Surinamului. Henk 
Herrenberg, a precizat că atacul 
declanșat, zilele trecute, de forțele 
mercenare contrarevoluționare îm
potriva pozițiilor guvernamentale 
a fost respins, situația din tară 
fiind controlată de autorități. Pen
tru a se evita pierderea de vieți 
omenești, autoritățile guvernamen
tale de la Paramaribo au evacuat, 
zilele trecute, populația civilă din 
unele localități situate în partea de 
est a tării, unde operau bande 
meroenare contrarevoluționare.

I

DAMASC 19 (Agenpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al-Assad. a 
primit pe Chedli Klibi. secretarul ge
neral al Ligii Arabe., și pe Ahmed 
Taleb Ibrahimi. .ministrul algerian al 
afacerilor externe, care se află la Da
masc. Ia începutul unui turneu în 
mai multe țări arabe. După cum a 
anunțat agenția SANA, convorbirile 
au fost consacrate problemelor legate 
de convocarea conferinței arabe la 
nivel înalt si de evoluția situației din 
tăriile arabe.

TUNIS 19 (Agerpres). — Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei a 
adresat un apel O.N.U., O.U.A., Li
gii Arabe, Organizației Conferinței 
Islamice și țărilor prietene în care 
le cere sprijinirea poporului palesti
nian pentru a face față represiunii 
israeliene în Ierusalimul de est și 
agresiunilor aeriene și pe mare îm
potriva taberelor de refugiați pales
tinieni din Liban. în apel, O.E.P. 
condamnă acțiunile comise de colo
niștii israelieni care au distrus bu-

SANAA 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a avut con
vorbiri, la Sanaa, cu președintele 
R. A. Yemen, Aii Abdullah Saleh, 
asupra relațiilor dintre R. A. Ye
men și O.E.P., a ultimelor evoluții 
pe plan arab, ca și a«upra altor 
probleme de interes reciproc, a anun
țat postul de radio Sanaa.

★
într-un interviu acordat ziarului 

„Al Ittihad", care apare în Emira
tele1 Arabe Unite. Yasser Arafat a 
reînnoit apelul 1 către toate organi
zațiile palestiniene de a acționa pen
tru întărirea unității pe plan pales
tinian.

în altă ordine de idei, Yasser Ara
fat și-a exprimat regretul că la re
centa întilnire de la Jeddah a Co
mitetului islamic de bune oficii in 
conflictul dintre Iran și Irak nu s-a 
ajuns la un acord privind desfășu
rarea unor forțe islamice de dezan
gajare între cei doi beligeranți.

SINGAPORE 19 (Agerpres). — 
Președintele Singaporelui, Wee Kim 
Wee, a subliniat, la un banchet ofe
rit în onoarea președintelui israe- 
lian, Chaim Herzog, aflat în vizită 
în această țară, necesitatea ca Israe
lul să se retragă din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 1967 
și să recunoască dreptul palestinie
nilor la autodeterminare și la o pa
trie proprie. Șeful statului singaporez 
a evidențiat, de asemenea, necesita
tea ca Israelul să revoce toate mă
surile ilegale luate recent pentru 
modificarea caracterului și statutului 
orașului Ierusalim.

Reuniune la nivel înalt a unor state africane
LUSAKA 19 (Agerpres). — Pre

ședinții Angolei. Mozambicului. Zam- 
biei si Zairului urmează să se intil- 
nească. la 22 și 23 noiembrie, la 
Kinshasa, pentru a discuta problema 
asigurării securității rutelor comer
ciale si de transport în regiune în 
condițiile in care majoritatea state
lor din Africa australă depind in' 
această privință de Republica Sud- 
Africană. informează agenția Asso
ciated. Press.

Zairul este considerat o țară-cheie 
pentru asigurarea rutelor comercia
le existente, care ocolesc Africa de

Sud, și pentru deschiderea altor căi 
de transport.

Reuniunea din capitala Zairului 
urmează unor întîlniri similare. în 
care participanta au căutat soluții 
In vederea evitării rutelor tradițio
nale de transport, controlate de 
R.S.A. Beneficiind de o infrastruc
tură a transporturilor de care de
pind statele africane vecine, regimul 
de la Pretoria a încercat si încearcă 
în continuare să facă presiuni și pe 
această cale in raporturile cu statele 
din Africa australă.

În R.S.A. continuă demonstrațiile de protest 

împotriva represiunilor rasiste
PRETORIA 19 (Agerpres). — în 

Republica Sud-Africană s-au înre
gistrat noi si ample acțiuni ale 
populației de culoare majoritare 
împotriva politicii de apartheid pro
movate de regimul rasist minoritar 
de la Pretoria Politia a operat noi 
arestări în rîndul demonstranților.

Pe de altă parte, greva persona
lului muncitor de la sucursala ame
ricană de automobile „General Mo
tors". situată in localitatea sud-afri- 
cană Port Elizabeth, declanșată in 
urmă cu trei săptămini. a luat. în 
mare parte, sfîrșit. După cum infor
mează agenția U.P.I., circa 85 la sută 
din cei 2 400 de muncitori au revenit 
la benzile de montai. Ei au inițiat 
această acțiune reclamînd îmbunătă
țirea condițiilor de viată si muncă, 
precum și reprimirea colegilor lor 
concediati luna trecută. Direcția în
treprinderii a reușit să spargă greva

datorită amenințărilor cu concedierea 
tuturor lucrătorilor si intervenției 
brutale a politiei împotriva pichete
lor de greviști.

Sindicatul de ramură a anunțat 
marți că muncitorii, deși în mare 
parte s-au întors la lucru, vor relua 
mișcarea revendicativă.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Cele cinci mari companii petro
liere transnaționale — „Mobil Oii". 
..Shell", „Caltex". „British Petro
leum" si „Total" — controlează 85 
la sută din piața petrolieră a R.S.A. 
Potrivit unui raport al O.N.U.. vo
lumul investițiilor în R.S.A. ale 
acestor Companii a atins un miliard 
si jumătate de dolari. La sfirșitul 
acestui deceniu, el ar urma să creas
că de două ori. prin investiții de 
capital în domeniul industriei petro
chimice si energeticii nucleare.

AGENDA DIPLOMATICĂ
• Președintele Franței, Franțois 

Mitterrand, și-a încheiat vizita ofi
cială la Ouagadougou, unde a 
avut convorbiri cu președintele 
Thomas Sankara. Au fost discutate, 
in principal, probleme ce privesc 
situația din continentul african și 
relațiile bilaterale. Burkina Faso a 
fost ultima etapă a turneului afri
can al șefului statului francez. 
• Cancelarul vest-german, Helmut 
Kohl, o efectuat o vizită oficială la 
Madrid. El a avut convorbiri cu pri
mul ministru spaniol Felipe Gonza
lez, în cursul cărora au fost exami
nate probleme ale relațiilor Est- 
Vest, reducerii înarmărilor, coope
rării celor două țări în cadrul C.E.E. 
și a eforturilor în direcția comba
terii terorismului. • Președintele U- 
gondei, Yoweri Museveni, aflat la 
Londra, în cadrul unui turneu po
litic în Europa occidentală, a avut 
convorbiri cu primul ministru Mar
garet Thatcher. Au fost abordate, 
în principal, probleme ce privesc 
relațiile dintre cele două țări, in
clusiv modalitățile de acordare a 
unor credite britanice suplimenta
re, care să permită inlăturarea di
ficultăților cu care este confrunta
tă economia ugandeză. • La Wa
shington au avut loc convorbiri 
între secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, și ministrul de ex
terne al Greciei, Carolos Papoulias. 
Agenția U.P.I. menționează că au 
fost abordate, între altele, proble
me ce privesc viitorul bazelor mi-

litare americane din Grecia și co
laborarea între cele două țări in 
combaterea terorismului. • Zhou 
Nan, adjunct al ministrului aface
rilor externe al R. P. Chineze, aflat 
intr-o vizită oficială de trei zile la 
Lisabona, la invitația 
portughez, a fost primit 
ministru Anibal Cavaco 
formează agenția China 
terlocutorii au examinat 
tate probleme privind relațiile din
tre cele două țări. • Ministrul bo
livian de externe, Guillermo Be- 
dregal, care întreprinde o vizită 
oficială de șase zile la Tokio, a 
conferit cu membri ai guvernului 
nipon asupra unor probleme legate 
de intensificarea legăturilor econo
mice dintre cele două țări. • Pre
ședintele Birmaniei, U. San Yu, va 
face o vizită oficială în Bangladesh, 
la sfîrșitul acestei luni, s-a anunțat 
la Rangoon. • Ministrul brazilian 
al relațiilor externe, Roberto Cos
ta de Abreu Sodre, întreprinde o 
vizită oficială in R.P. Angola. In- 
tr-o declarație făcută la Luanda, el 
a subliniat dorința țării sale de a 
extinde raporturile cu statele afri
cane - transmite agenția Prensa 
Latina. In context, vorbitorul a e- 
vldențiat importanța acordată dez
voltării cooperării cu Angola, men- 
ționînd că președintele Braziliei In
tenționează să întreprindă o vizită 
oficială în această țară, anul vii
tor.

guvernului 
de primul 
Silva, in- 
Nouă. In- 
cu priori-
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