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'UNANIMĂ ȘI NEȚĂRMURITĂ ADEZIUNE
IA NOUA ȘI STRĂLUCITA INIȚIATIVĂ
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
MARELE EROU AU PĂCII
Vibrante mesaje adresate secretarului general al partidului

Expresie a voinței comune de adîncire continuă a tradiționalelor legături
româno-iugoslave de strînsă colaborare prietenească, ieri a început,

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE ÎN TARA
NOASTRĂ A TOVARĂȘULUI SINAN HASANI
Ceremonia
sosirii
in Capitala
La invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România,
joi dimineața a sosit la
București. într-o vizită oficială
de prietenie în tara noastră,
tovarășul Sinan Hasani. pre
ședintele Prezidiului Republi
cii Socialiste Federative Iugo
slavia.
Ceremonia sosirii înaltului
oaspete a avut loc la Gara
Băneasa. împodobită sărbăto
rește. Pe frontispiciul clădirii
principale se aflau portretele
tovarășilor Nicolae Ceaușescu
și Sinan Hasani. încadrate de
drapelele de stat ale celor două
țări. Pe mari pancarte erau
înscrise urările „Bun venit în
Republica Socialistă România
tovarășului Sinan Hasani. pre
ședintele Prezidiului Republi
cii Socialiste Federative Iugo
slavia !“. „Să se dezvolte con
tinuu relațiile traditionale de
prietenie si colaborare dintre
Republica Socialistă România
și Republica Soctalistă Fede
rativă Iugoslavia. dintre Parti
dul Comunist Român si Uni
unea Comuniștilor din Iugo
slavia. în interesul poporului
român si popoarelor iugoslave,
al cauzei înțelegerii si păcii în
Balcani, în Europa si în
lume 1“.
La sosire, tovarășul Sinan
Hasani a fost salutat cu deo
sebită prietenie de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Cei doi
președinți si-au strîns mîinile.
în întîmpinairea președinte
lui Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia au venit membri si
membri supleanti ai Comitetu(Continuare în pag. a III-a)

Convorbiri oficiale
Joi, 20 noiembrie, au avut loc
convorbiri oficiale între tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, și tovarășul Sinan Ha
sani, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
salutat călduros vizita în țara
noastră a tovarășului Sinan Hasani
și a exprimat convingerea că
schimbul de păreri care are loc cu
acest prilej va contribui la dezvol

tarea în continuare a tradiționale
lor relații de prietenie și colabo
rare dintre tarile, partidele și po
poarele noastre.
Tovarășul Sinan Hasani a mul
țumit cordial pentru invitația de
a vizita România, de a se întîlni și
a avea convorbiri cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a cunoaște
nemijlocit realizările poporului
român în construcția socialistă.
La convorbiri, care au avut loc
lă Palatul Consiliului de Stat, au
participat :

Dineu oficial oferit de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în onoarea
tovarășului Sinan Hasani
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a oferit,
joi. un dineu oficial în onoarea
tovarășului Sinan Hasani. pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.
La dineu au participat membri
și membri supleant? ai Comitetu

lui Politic Executiv al. C.C. al
P.C.R.. secretari ai Comitetului
Central al partidului, membri ai
Consiliului de Stat si ai guvernu
lui. conducători ai unor instituții
centrale, alte persoane oficiale.
Au luat parte persoanele oficiale
care îl însoțesc pe președintele
Prezidiului Republicii Socialiste

n tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU
Stimate tovarășe președinte,
Stimați oaspeți din Republica
Federativă Iugoslavia,
Tovarăși și prieteni,

Socialistă

Federative Iugoslavia în țara noas
tră.
In timpul dineului, care s-a
desfășurat într-o atmosferă de
caldă prietenie, tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Sinan Hasani
au rostit toasturi, urmărite cu
atenție și subliniate cu aplauze.
Au fost intonate imnurile de
stat ale celor două țări.

TOASTUL TOVARĂȘULUI
SINAN HASANI
Stimate tovarășe președinte,
Dragi prieteni,

Am deosebita plăcere de a vă adresa — și în acest
cadru — un salut călduros și cele mai bune urări de
bun venit în tara noastră. Apreciez vizita pe care o
faceți în România ca o expresie a bunelor relații din
tre țările, partidele și popoarele noastre, a voinței
comune de a le da dimensiuni tot mai largi.
Constatăm cu multă satisfacție că prietenia și cola
borarea româno-iugoslavă — cu vechi și frumoase
tradiții — cunosc un curs pozitiv, se dezvoltă multi
lateral. pe baza trainică a deplinei egalități, a res
pectului. stimei și încrederii reciproce. Vizitele si
convorbirile la înalt nivel purtate la București și la
Belgrad. înțelegerile convenite cu aceste prilejuri s-au
înscris, de fiecare dată, ca momente de cea mai mare
importanță în adîncirea continuă a acestor relații.
Sînt încredințat că și actuala întîlnire, convorbirile
pe care le-am început astăzi vor da noi impulsuri
raporturilor prietenești româno-iugoslave, atît pe plan
bilateral, cît și în domeniul vieții internaționale.
După convingerea noastră, există largi posibilități
pentru amplificarea relațiilor economice, pentru ini
țierea și desfășurarea, pe baze reciproc avantajoase, a
noi acțiuni de colaborare și cooperare în diferite do
menii de interes comun. Există, de asemenea, condiții

Vă mulțumesc pentru cuvintele calde si prietenești.
Cordialitatea si ospitalitatea cu care sîntem înconju
rați. atmosfera deschisă, constructivă a întîlnirii cu
dumneavoastră ne vor rămîne drept cea mai fru
moasă amintire.
Cu îngăduința dumneavoastră voi spune că. simbo
lic. înțeleg șederea mea ca pe o vizită in casa unui
prieten bun și de nădejde. Sint deosebit de bucuros
să încerc nemijlocit o asemenea experiență, deoarece
ea reprezintă modul nostru de viață, continuitatea re
lațiilor noastre reciproce.
Sînt. de asemenea, bucuros că am posibilitatea de
a cunoaște nemijlocit realizările harnicului popor ro
mân pe calea dezvoltării socialiste, succesele sale re
marcabile cu care pășește Sigur spre viitor.
Cultivînd un dialog permanent, o dată cu trecerea
anilor, noi ne-am cunoscut tot mai bine, am edificat
împreună un climat de încredere și înțelegere. Colaborind. pe aceste principii noi am adus o contribuție
importantă nouă înșine, dar și pentru realizarea unei
situații mai stabile și mai sigure în zonele în care
ne-a plasat destinul istoric. Printr-o asemenea optică
vedea președintele Tito împreună cu dumneavoastră,
tovarășe Ceaușescu. perspectivele relațiilor româno-iu
goslave. Întîlniri precum este și cea de față- consti
tuie prilejuri de a impulsiona dezvoltarea colaborării

(Continuare in pag. a III-a)
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Din partea română — tovarășii
loan Totu, ministrul afacerilor ex
terne, Ilie Văduva, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Constantin
Mitea și Nicolae Mihalache. consi
lieri ai președintelui Republicii,
Dumitru
Popa.
ambasadorul
României la Belgrad, Lucian
Petrescu, director în Ministerul
Afacerilor Externe.
Din partea iugoslavă — tovarășii
Raif Dizdarevici, secretar federal
pentru afacerile externe. Nenad
Krekici, secretar federal pentru
comerțul exterior. Bora Denkov,
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești, Dragomir Vucicevici, con
silier al președintelui Prezidiului
R.S.F.I.. Miodrag Nikolici, șeful
cabinetului președintelui Prezidiu
lui R.S.F.I., Zlatan Kikici. director
în Secretariatul federal pentru afacerile externe.
în cadrul convorbirilor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Sinan Hasani au procedat la o
largă informare reciprocă privind
actualitatea politică și economicosocială din cele două țări.
Examinîndu-se stadiul relațiilor
de colaborare pe multiple planuri
(Continuare în pag. a III-a)

de participant la adunările populare din toate județele țării
în preajma referendumului de Ia
23 noiembrie, în orașele reședință
de județ au avut loc, joi, adunări
populare. în cadrul acestor ample
manifestări, zecile de mii de parti
cipant au dat expresie hotăririi po
porului nostru de a aproba, prin vo
tul lor, la apropiatul referendum,
reducerea cu 5 la sută a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor
militare, nouă și strălucită iniția
tivă a secretarului general al
partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Adunările populare din toate ju
dețele tării s-au constituit într-o
Vibrantă și grăitoare manifestare a
voinței nestrămutate de pace a po
porului nostru, a hotăririi ferme
a tuturor cetățenilor patriei de a
acționa, strîns uniți, în jurul parti
dului, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru realizarea neabătută a planu
rilor și programelor de dezvoltare
economico-socială, a hotăririlor
Congresului al XIII-lea al P.C.R.,
pentru afirmarea tot mai puterni
că a României socialiste in lume,
pentru înfăptuirea dezarmării și
asigurarea păcii pe Pămînt.
într-o impresionantă unitate de
cuget și simțire, participant» —
oameni ai muncii de cele mai di
ferite profesii, bărbați și femei,
tineri și virstnici — au reafirmat,
și cu acest prilej, sentimentele de
fierbinte dragoste, profundă pre
țuire și mindrie patriotică ale în
tregii națiuni fată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru prodi
gioasa și neobosita sa activitate
pusă, cu abnegație și dăruire re
voluționară. in slujba progresului
și prosperității patriei, creșterii
prestigiului României socialiste pe
arena mondială, edificării unei
lumi a păcii și înțelegerii ‘ între
toate națiunile, o lume fără arme
și fără războaie. A fost manifes
tată adeziunea fierbinte a tuturor
celor ce trăiesc și muncesc pe pămintul scump al patriei la politica
internă și externă, elaborată și
promovată cu consecvență de to
varășul Nicolae Ceaușescu. condu
cătorul înțelept și încercat al
partidului și poporului, personali
tate proeminentă a lumii contem
porane, luptător neobosit pentru
triumful cauzei socialismului, păcii
și colaborării in întreaga lume.
A fost e.xprimată înalta aprecie
re a întregului nostru popor față
de strălucita inițiativă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind
reducerea unilaterală de către tara
noastră, în acest an, cu 5 la sută_,
a armamentelor, efectivelor și
cheltuielilor militare, precum și
convingerea că acest - semnificativ
act politic românesc va avea un
adine ecou internațional și va con
stitui un exemplu și pentru alte
state de a trece la acțiuni concre
te de înlăturare a pericolului nu
clear, pentru asigurarea păcii și
întărirea securității pe continentul
european și în întreaga lume. S-a
arătat că această măsură se înscrie
in cadrul amplului program de
pace și dezarmare al tării noastre,
inițiat și elaborat sub directa în
drumare a secretarului general al
partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
deplină concordanță cu aspirațiile
și interesele vitale ale poporului
român, ale tuturor națiunilor lumii.
în cadrul adunărilor au fost

puse in lumină realizările fără egal
dobindite de țara noastră în cei
21 de ani de cînd se află în frun
tea partidului și statului tovarășul
Nicolae Ceaușescu, perioada cea
mai înfloritoare in înfăptuiri din
întreaga noastră istorie, pe care
poporul român a legat-o trainic de
numele, gîndirea și fapta revolu
ționară ale făuritorului ei inspirat
și clarvăzător, numind-o cu min
drie „Epoca Nicolae Ceaușescu
*
1.
Totodată, s-a dat cea mai
înaltă apreciere rolului esențial,
determinant, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și
fundamentarea, în deplină concor
danță cu realitățile tării noastre,

a planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială a patriei,
de creștere a bunăstării materiale
și spirituale a poporului, în mobi
lizarea și stimularea forțelor crea
toare ale națiunii, în organizarea
și conducerea operei istorice de
edificare a socialismului și comu
nismului pe pămîntul României.
Participant» Ia adunările popu
lare au adus un profund omagiu
activității, pătrunsă de un înalt
spirit de răspundere fată de'desti
nele umanității. Pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu o desfășoară pe
plan mondial, inițiativelor și acțiu
nilor sale de larg răsunet interna
tional consacrate rezolvării marilor
probleme ale contemporaneității,
ce l-au impus în conștiința națiu
nilor lumii ca un exponent si pro
motor consecvent al idealurilor de
pace si progres ale poporului ro
mân. ale întregii omeniri, ca un
mare Erou al păcii, ca un apără
tor ferm al dreptului fundamental
al popoarelor Ia existentă. Ia liber
tate. la viată. A fost exprimat spri
jinul unanim si entuziast al între
gului popor fată de politica exter
nă principială.
constructivă a
României socialiste, fată de noile
initiative si demersuri ale condu
cătorului partidului si statului nos

tru consacrate făuririi unei lumi
mai bune si mai drepte, o lume a
păcii. înțelegerii si colaborării in
ternaționale.
Cu adînc respect și aleasă pre
țuire a fost subliniată contribuția
deosebită adusă de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu. savant de largă recu
noaștere internațională, activist de
seamă al partidului si statului nos
tru, care, în fruntea Comitetului
National Român „Oamenii de știin
ță si pacea", militează pentru ca
minunatele cuceriri ale stiintei și
civilizației umane să slujească în
exclusivitate progresului și ferici
rii omenirii.
ParticinantU Ia adunări au adre
sat. încă o dată, popoarelor che
marea de a acționa strins unite
pentru a determina o abordare
nouă, responsabilă, de către toate
statele, a problemelor grave ale
vieții internaționale, pentru trium
ful rațiunii, pentru trecerea efec
tivă la dezarmare, pentru îndepăr
tarea si eliminarea pericolului nu
clear. pentru libertate si indepen
dentă. pentru edificarea unei lumi
a păcii, pentru a se asigura condi
țiile de liniște si securitate nece
sare înfăptuirii aspirațiilor de pro
gres si bunăstare ale tuturor na
țiunilor lumii.
Intr-o atmosferă însuflețitoare,
de fierbinte patriotism, participant!!
la adunările populare au adresat to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, telegra
me în care se dă glas voinței
nestrămutate a poporului nostru de
a-și făuri viitorul în deplină liber
tate, intr-un climat de destindere,
securitate, pace și înțelegere inter
națională.
Telegramele reafirmă adeziunea
oamenilor muncii din industrie,
transporturi, construcții, agricul
tură. din domeniul științei. învătămîntului și culturii, a între
gii națiuni la istorica inițiativă a
conducătorului partidului si statu
lui nostru, nouă si grăitoare dova
dă a vocației de pace a României
socialiste, expresie a hotăririi po
porului nostru de a contribui con
cret la înfăptuirea dezarmării, la
realizarea programelor de propășire
multilaterală a patriei, la făurirea
unei lumi mai bune si mai drep
te. în care toate națiunile să poată
acționa pentru dezvoltare si pro
gres.
Este exprimată, de asemenea,
voința de neclintit a întregului
nostru popor de a spune, la refe
rendumul de duminică, un DA hotărit dezarmării si Păcii. împreună
cu angajamentul ferm de a acțio
na. în strinsă unitate în jurul parti
dului. al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cen
tru îndeplinirea exemplară a pla
nurilor si programelor de dezvol
tare economico-socială a patriei,
înfăptuirea neabătută a mărețelor
obiective stabilite de Congresul al
XIII-lea al P.C.R.

în pagina a Il-a, extrase din conținutul tele
gramelor adresate de participant la adunările
populare.

Astăzi, în jurul orei 18,30, posturile de radio și
televiziune vor transmite direct de la Palatul Sporturi
lor și Culturii marea adunare. populară a oamenilor
muncii din Capitală consacrată dezarmării și păcii.
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Inițiativa președintelui Nitolae Ceuușestu
{
in interesul pății, progresului, bunăstării oamenilor!!
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UNANIMĂ $1 NEȚĂRMURITĂ ADEZIUNE IA NOUA SI STRĂLUCITA INIȚIATIVĂ
A MASULUI NICULAE CEAUSESCU, MARELE EROU AL PĂCII
Vibrante mesaje adresate secretarului general al partidului
de participanții la adunările populare din toate județele țării
Tn telegramele adresate de partici
panții la adunările populare din ju
dețele Iași și Olt se dă expresie de
plinei adeziuni față de noua și stră
lucită inițiativă de pace a României
socialiste privind reducerea unilate
rală. cu 5 la sută, a armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor militare,
subliniindu-se că aceasta, constituie
cea mai concludentă confirmare a
deplinului acord, dintre vorbe și
fapte ce caracterizează intreaga
politică internă și externă a
partidului și a țării, politică a! cărui
ctitor și promotor este tovarășul
Nicolae Ceaușescu. patriot înflăcărat
și conducător de excepție al destine
lor României contemporane, perso
nalitate marcantă 1 a vieții politice
internaționale, mare Erou al păcii.
tn același timp se exprimă intrea
ga gratitudine față dc tovarășa aca
demician doctor inginer
Elena
Ceaușescu. remarcabil militant poli
tic și eminent om de știință de am
plă recunoaștere internațională, pen
tru modul strălucit in care conduce
intreaga activitate a oamenilor de
știință și cultură din patria noastră,
spre țelurile inălțătoare ale creației
pașnice, puse in slujba afirmării
personalității umane.
Dind glas deplinei adeziuni la ini
țiativele dc pace ale României, la
intreaga politică internă și externă a
partidului și statului nostru, telegra
mele pun in evidență hotărirea oa
menilor muncii din aceste județe de
a spune un DA ferm la referendu
mul din 23 noiembrie, expresie a
înaltei conștiințe și responsabilități
față de prezentul și viitorul patriei
noastre scumpe.
Telegramele conțin angajamentele
oamenilor muncii de a acționa
in spiritul orientărilor stabilite de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la
consfătuirea recentă de la C.C. al
P.C.R.. mobilizind mai bine resursele
de care dispun pentru a îndeplini in
mod exemplar sarcinile de plan pe
acest an. ca fundament trainic al în
făptuirii prevederilor întregului cin
cinal Și a cinsti prin fapte de muncă
remarcabilele inițiative și propuneri
constructive ale României, ale pre
ședintelui Nicolae, Ceaușescu pentru
oprirea evoluției periculoase a eve
nimentelor spre confruntare și răz
boi. pentru o politică de destindere
și soluționare pe cale pașnică, prin
tratative, a tuturor problemelor liti
gioase dintre state, pentru apărarea
dreptului suprem al oamenilor la
viață, libertate, independență și pace.
Cele mai alese sentimente de stimă
și profundă prețuire față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. eminent
conducător de partid și de stat, care
întruchipează cu strălucire exemplul
minunat de Erou intre eroii neamu
lui. patriotul înflăcărat, comunistul
de profundă omenie, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, militantul
neobosit pentru socialism și comu
nism. pentru cauza libertății și inde
pendenței popoarelor, pentru înțele
gere. colaborare și pace in lume, sint
exprimate și in telegramele adresate
de participanții la adunările popu
lare din județele Bihor. Giurgiu.
Vaslui. Vîlcea.
Noua inițiativă de pace a Româ
niei. in deplin consens cu aspirați
ile popoarelor de pretutindeni, se
arată in telegrame, poartă pecetea
inconfundabilă a gîndirii și acțiunii
innoitoare a geniului creator al
secretarului general al partidului,
relevind consecvența și fermitatea
cu care acționează pentru dezvoltarea
socialistă a patriei, apărarea inde
pendenței și suveranității ei. impunindu-1 totodată, spre mîndria în
tregii țări, ca personalitate proemi
nentă a vieții internaționale contem
porane.
Acum, cind pe plan mondial și
mai ales in Europa s-a ajuns la o
încordare deosebit de gravă — se
subliniază in telegrame — ca urma
re a intensificării cursei înarmărilor,
a creșterii pericolului unei catastro
fe nucleare ce ar duce la distrugerea
vieții pe întreaga planetă, inițiati
vele și propunerile conducătorului
partidului și statului nostru, chemă
rile la rațiune și luciditate pe care
le adresează tuturor șefilor de state
și guverne pentru oprirea evoluției
periculoase a evenimentelor găsesc
un larg ecou în rindurile opiniei pu7
blice mondiale, in conștiința întregii
omeniri, numele țării noastre, al
președintelui ci devenind pretutin
deni in lume adevărate simboluri ale
păcii și colaborării.
în telegrame se exprimă, totodată,
sentimentele de aleasă prețuire fată
de tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. eminent om
politic, savant de largă recunoaștere
internațională, pentru remarcabila
activitate pusă în slujba edificării
societății socialiste in patria noas
tră, dezvoltării și înfloririi științei
și invățărrdntului românesc, folosirii
tezaurului creației științifice în fo
losul păcii și bunăstării poporului.
Profund încredințați că înfăptuirea
cu succes a planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-socială
a tării noastre, a mărețului program
de edificare a socialismului și co
munismului ne pămintul patriei este
pasibilă numai in condiții de pace
și securitate internațională, de co
laborare cu toate statele lumii, par
ticipanții la adunările populare, iși
reafirmă, in numele tuturor locuito
rilor acestor județe, hotărirea de a
indeplini in mod exemplar sarcinile
de plan pe acest an și pe întregul
cincinal.
în telegramele adresate de parti
cipanta la adunările populare din
județele Argeș, Cluj, Dîmbovița, se
dă glas profundei admirații și ade
ziunii depiine față de intreaga po
litică internă și externă a partidului
și statului nostru, fată de noua si
strălucita inițiativă de pace a Româ
niei. al cărui promotor strălucit este
tovarășul Nicolae Ceaușescu. emi
nent conducător de partid și de tară,
exponent autentic al aspirațiilor
fundamentale ale poporului român,
remarcabilă personalitate a contem
poraneității, militant neobosit pen
tru Înfăptuirea marilor idealuri de
pace, securitate și colaborare inter
națională.
Se educe, totodată, un cald și res

pectuos omagiu tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu.
ominent om politic, savant de re
nume mondial, care, in fruntea Co
mitetului Național Român ..Oamenii
de știință și pacea", aduce o con
tribuție de seama la înfăptuirea
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, militînd
neobosit pentru ca știința și tehnica
să fie puse efectiv in slujba păcii,
progresului și bunăstării popoarelor.
în telegrame se subliniază că
istorica inițiativă de pace a
secretarului general al partidului,
președintele Republicii. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind reduce
rea de către țara noastră, cu' 5 la
sută, a armamentelor, efectivelor si
cheltuielilor militare.- reprezintă ex
presia vocației de pace a poporului
nostru, probată de istoria s.a multi
milenară.
Reafirmind voința nestrămutată
de pace a întregului nostru popor,
dorința sa de a-și materializa cute
zătoarele sale planuri de edificare a
societății socialiste multilateral dez
voltate. telegramele exprimă anga
jamentul oamenilor muncii din aces
te județe de a face totul pentru în
cheierea cu bune rezultate a planu
lui pe . acest an și pregătirea cores
punzătoare a producției anului vii
tor. pentru înfăptuirea istoricelor
hotăriri ale Congresului âl XIII-lea
al partidului, pentru triumful idea
lurilor de libertate, independentă si
progres' ale omenirii.
Participants la adunările populare

unor progrese reale pe calea dezar
mării. la întărirea păcii si securității
pe toate meridianele globului.
într-o atmosferă de puternică an
gajare patriotică — se relevă in
telegramele adresate de participanții
ia adunările populare din județele
Hunedoara. Mehedinți, Suceava, Tuleea — s-a dat glas adeziunii
entuziaste la strălucitele iniția
tive și acțiuni ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, inspirate de un
autentic umanism revoluționar, de
înaltă răspundere privind destinele
omenirii, consacrate apărării celui
mai scump drept al ființei umane,
al popoarelor — dreptul la viață, la
libertate. în același timp, se expri
mă recunoștința . vie pentru politica
activă, dinamică și constructivă, de
pace. înțelegere și largă colaborare
cu toate națiunile pe care România,
președintele Nicolae Ceaușescu o
promovează cu consecvență și înaltă
principialitate, ceea ce servește in
cel mai inalt grad intereselor și ce
rințelor vitale ale poporului român,
de a trăi la adăpost de amenințarea
unor conflagrații nucleare nimici
toare. de a-și putea consacra ener
giile cauzei progresului, civilizației,'
clădirii unui viitor mai bun și mai
fericit pe planeta noastră.
Participanții la adunări susțin cu
întreaga ființă hotărirea de a se
reduce cu 5 la sută armamentele,
efectivele și cheltuielile militare —
nouă și strălucită inițiativă cu un
larg ecou în rindurile opiniei publi
ce internaționale, exemplu de luptă
■" ■"
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Prin această nouă inițiativă — se
arată in telegrame — conducătorul
partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. «e afirmă
încă o dată ea exponent autentic al
aspirațiilor fundamentale ale poporu
lui român, ca remarcabilă persona
litate a epocii contemporane, mili
tant ferm pentru înfăptuirea mari
lor idealuri de pace și colaborare
internațională. luptător înflăcărat
pentru edificarea unei lumi mai
bune și mai drepte pe planeta
noastră, ca 'un strălucit Erou al
păcii mondiale.
Participanții la adunări și-au
exprimat, de
asemenea, aleasa
stimă și considerație față dc to
varășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, strălucit om poli
tic. militant revoluționar, savant de
largă recunoaștere internațională,
care, prin intreaga sa activitate,
aduce o contribuție remarcabilă la
făurirea noului destin comunist al
patriei, ia înflorirea științei, invățâmintului și culturii românești, la
apărarea păcii in lume.
în telegrame se dă glas hotăririi
tuturor oamenilor muncii de a-și
consacra eforturile pentru înfăptui
rea mărețelor obiective stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidului,
de a-și aduce din plin contribuția la
înflorirea patriei noastre socialiste.
Asemenea întregului nostru popor,
participanții la adunările populare
— se spune în telegrame — sint
hotăriți să răspundă prin exemplare
fapte de muncă noii și importantei
-■IUI-
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tament față de cauza umanității,
față de cele mai înălțătoare idealuri
de civilizație, pace și securitate pe
Pămint.
Cu același profund respect se ex
primă, de asemenea, sentimentele de
stimă și aleasă considerație față de
tovarășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, eminent om politic
și savant de renume mondial, căreia
i se aduce prinosul recunoștinței
fierbinți pentru aportul remarcabil
la făurirea . destinului comunist al
patriei, pentru orientarea și condu
cerea nemijlocită a acțiunilor și ini
țiativelor Comitetului Național Ro
mân „Oamenii de știință și pacea1',
de a pune in folosul vieții cuceririle
geniului uman.
Participanții la adunările populare
se angajează solemn, în numele1 lo
cuitorilor județelor respective, ca.
muncind cu abnegație și spirit revo
luționar. să îndeplinească exemplar
sarcinile de plan pe acest an, asigurind premise trainice pentru obți
nerea unor succese și mai mari in
anul 1987, în înfăptuirea mărețelor
obiective ce le revin din istoricele
hotăriri ale Congresului a! XIII-lea
al partidului, sporindu-și astfel con
tribuția la înflorirea continuă a
scumpei noastre patrii, la triumful
păcii în lume.
într-o atmosferă de vibrant entu
ziasm. participanții la adunările
populare care au avut loc în județe
le Maramureș, Teleorman, Vrancea
au dat expresie, in numele tuturor
locuitorilor pe care îi reprezintă.

Nicolae Ceaușescu, in direcția in pentru traducerea ei in viață, partistaurării unei noi ordini internațio cipanții la adunările populare din
nale. bazate Pe colaborare. înțelege județele Brăila, Covasna, Gorj, Satu
re. prietenie, pace și dezarmare, prin Mare iși exprimă, in telegrame,
acțiuni concrete și imediate pentru voința de a trăi și munci intr-o lume
reducerea aberantei curse a înarmă fără arme și fără războaie, într-o
rilor și disponibilizarea, pe această lume a păcii.
cale, a resurselor materiale și finan
După ce se aduce un înălțător
ciare care să contribuie la stimula omagiu tovarășului țiicolae Ceaușescu
rea dezvoltării și bunăstării oame pentru îndelungata și exemplara sa
nilor de pretutindeni.
activitate revoluționară, pentru stră
Expresie a unității depline dintre lucitul exemplu de militant comunist
declarații și acțiuni concrete, dintre și viață pilduitoare de muncă con
vorbe și fapte — se arată in telegra sacrate slujirii cu neobosită abnega
me — referendumul din acest no ție a cauzei libertății și independen
iembrie demonstrează nestrămutata
tei patriei, dezarmării și păcii în
voință de dezarmare și pace a unui
lume, semnatarii telegramelor sub
popor care este hotărit să facă totul liniază că strălucita inițiativă a
pentru a i se respecta identitatea
conducătorului partidului și statului
națională, independența, suveranita nostru privind reducerea, incă din
tea și integritatea, corespunzător vo acest an, cu 5 la sută a armamen
cației sale de a trăi in pace și in
telor. efectivelor și cheltuielilor mi
concordanță deplină cu caracterul litare — ce va fi supusă votului în
orînduirii noi. socialiste și comunis tregului popor — confirmă pe deplin
te, pe care o făurește.
că intre vorbele și faptele României
Telegramele dau glas recunoștinței socialiste există o legătură indes
profunde a tuturot oamenilor .muncii tructibilă. că poporul român este
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu deplin angajat în lupta pentru o
pentru activitatea prodigioasă dedi ’ lume fără arme și fără războaie.
cată progresului și fericirii poporului România socialistă dovedește încă
român, hotăririi de a îndeplini exem o dată omenirii că a venit vremea
plar hotăririle Congresului al XIII- măsurilor concrete in domeniul
lea al partidului, obiectivele planului dezarmării, că declarațiile de pace
de dezvoltare economico-socială pe cămin fără valoare dacă nu sint inacest an și pe întregul cincinal, de soțite de măsuri practice, evidente.
Tn consens deplin cu angajarea
a-și aduce intreaga contribuție la
amplul proces de ridicare a patriei tuturor energiilor poporului nostru
noastre pe culmile inalte ale socia pentru înfăptuirea sarcinilor mobili
zatoare pe acest an și pe întregul
lismului.
Participanții Ia adunările populare cincinal, a istoricelor obiective sta
bilite de Congresul ai XIII-lea al
partidului, participanții la aceste
..................
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adunări iși exprimă hotărirea de a
acționa cu toată fermitatea și devo
tamentul pentru a infăptui intocmai
planurile de inflorire continuă a pa
triei, de făurire a bunăstării și feri
cirii poporului român.
No.ua și strălucita inițiativă pri
vind reducerea de către România, cu
5 la sută, a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare, se arată
in telegramele adresate de partici
panții la adunările populare din ju
dețele Dolj, Mureș, Prahova, ilus
trează clarviziunea. cutezanța și
consecvența cu
care tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. acționează pentru a oferi un
exemplu elocvent prin care se poate
trece la dezarmare, la lichidarea ar
melor nucleare din Europa și din
întreaga lume.
In numele tuturor oelor oe trăiesc
și muncesc in aceste județe, . în tele
grame se exprimă adeziunea fier
binte la politica internă si externă
a partidului și statului nostru. înalta
prețuire față de contribuția
*
remar
cabilă pe care conducătorul partidu
lui și statului nostru o aduce la
promovarea și apărarea oelor mai
nobile idealuri de pace, libertate,
suveranitate și progres ale întregii
umanități.
Acum, cind se împlinesc doi ani
de Ia istoricul Congres al XIII-lea
al P.C.R.. eveniment de excepționa
lă însemnătate in viața partidului,
a întregului popor român, oamenii
muncii din aceste județe sint puter
adeziunii unanime față de intreaga care au avut Ioc în județele Arad, nic angajați in înfăptuirea hotăriri
politică internă și externă a parti Călărași, Sibiu exprimă, in telegra lor adoptate de marele forum al
dului și statului nostru, fată de noua mele adresate, sentimentele lor de comuniștilor români, a sarcinilor,
și strălucita inițiativă a tovarășului deosebită dragoste, aleasă prețuire și indicațiilor si orientărilor formulate
Nicolae Ceaușescu. marele Erou al profundă recunoștință față de tova de secretarul general al partidului,
păcii, in favoarea dezarmării și pă rășul Nicolae Ceaușescu, ctitor clar pentru încheierea primului an al
cii. a făuririi unei lumi a înțelegerii văzător al noii Românii, strateg ge actualului cincinal cu rezultate bune
și colaborării,' lipsită de spectrul nial al făuririi socialismului și co si pregătirea temeinică a > condițiilor
distrugător al războiului.
munismului pe pămintul străbun al de înfăptuire exemplară a planului
Telegramele subliniază că noua patriei, ilustră personalitate a lumii pe anul 1987.
inițiativă a României, de a reduce contemporane, Erou al păcii, pentru
Telegramele dau glas hotăririi oa
cu 5 la sută armamentele, efectivele noile și strălucitele acțiuni și iniția menilor muncii de a face totul pen
și cheltuielile militare, este o do tive consacrate salvgardării dreptului tru a-si spori contribuția la ridicarea
vadă elocventă a materializării, in suprem a! umanității la pace, la României socialiste pe culmile înalte
Ah'ui Internațional al Păcii, a unei viață, la existență, liberă și indepen ale 'socialismului si comunismului,
opțiuni politice de Însemnătate dentă. Cu sentimente de vibrantă în de a nu precupeți nici un efort pen
fundamentală, susținută intr-o de suflețire, împreună eu intreaga noas tru a da viată vibrantelor phemări
plină unanimitate de întregul popor, tră națiune, ei aprobă și susțin una adresate întregii lumi de secretarul
constituind o inestimabilă contribu nim, cu toată fermitatea, hotărirea general al partidului, de a se trece
ție la lupta pentru dezarmare Și României socialiste privind reducerea la dezarmare, la măsuri confcrete de
pace in intreaga lume. Se relie cu 5 la sută a armamentelor, efec oprire a cursei înarmărilor, spunind
fează hotărirea celor ce trăiesc și tivelor și cheltuielilor militare, care un DA hotărit Ia referendumul din
muncesc în aceste județe de a con reprezintă o nouă și elocventă ex 23 noiembrie.
'
firma. la marele act politic din 23 presie a umanismului politicii parti
Telegramele
exprimă
voința
noiembrie, cu o tnaltă responsabili dului și statului nostru, un înflăcărat ce muncesc de a fi mereu în celor
pri
tate civică, printr-un DA hotărit, apel la acțiune practică și unită a
rinduri ale luptei pentru pace,
dorința lor de pace, convinși fiind tuturor statelor, o strălucită contri mele
de a se opune oricăror aventuri mi
că pilduitoarea acțiune a poporului buție Ia cauza dezarmării și păcii, litare.
de a munci cu patos revolu
român va fi urmată și de alte state. în consens cu aspirațiile tuturor po ționar si dăruire patriotică, neprecuVoința nestrămutată de pace a po poarelor.
petind nici un efort pentru înfăp
porului român — se arată in tele
în telegrame se subliniază că am
politicii interne si externe a
grame — este legală de înțelegerea plele propuneri românești, cuprinse tuirea
partidului si statului nostru.
profundă a faptului că numai in în magistrala cuvintare rostită de
In telegramele adresate de parti
condiții de. pace se pot înfăptui dez secretarul general al partidului, to
voltarea economico-socială impe varășul Nicolae Ceâușescu, la înalta cipanta la adunărwe populare din
județele
Galați și Bistrița-Năsăud se
tuoasă a județelor țării, mărețul tribună a forumului suprem al pute
program de inflorire multilaterală a rii de stat, reflectă poziția fermă și relevă deplina adeziune fată de
patriei, de creștere a bunăstării na consecventă a țării noastre față de noua si strălucita inițiativă de pace
țiunii noastre socialiste.
soluționarea problemelor fundamen a tovarășului Nicolae Ceausescu,
Convinși de acest adevăr, partici tale cu care se confruntă omenirea, expresie de largă semnificație si
panții la adunările populare din ju justețea politicii externe a partidului uriaș ecou internațional a principia
dețele respective încredințează pe și statului, in strînsă interdependen lității si umanismului politicii exter
tovarășul Nicolae Ceaușescu că acel ță cu politica internă, la a căror ne românești, orientate către reali
DA pe care-1 vor exprima la refe elaborare și înfăptuire rolul hotăritor zarea unui climat trainic de destin
înțelegere si colaborare intre
rendumul de la 23 noiembrie va în revine tovarășului Nicolae Ceaușescu, dere.
semna. în același timp, un angaja corespund pe deplin intereselor su toate statele lumii.
In această nouă și strălucită Ini
ment ferm al tuturor locuitorilor da preme ale poporului român și ale
țiativă de pace — se reliefează în
a acționa cu fierbinte dăruire pa tuturor națiunilor lumii.
telegrame
locuitorii celor două
triotică, cu abnegație pentru înfăp
Totodată, în telegrame sint expri județe văd— glasul
rațiunii, expre
tuirea neabătută a obiectivelor ce le mate
față
de
tovarășa
academician
sia consecventei cu care Româ
revin din hotăririle Congresului al doctor inginer
Elena
Ceaușescu.
XIII-lea al partidului, pentru ono eminent om politic și savant de lar nia, secretarul general al partidu
rarea exemplară a sarcinilor de plan gă recunoaștere internațională, pro lui. președintele Republicii, tovarășul
pe acest an și pregătirea temeinică funda stimă și gratitudine față de Nicolae Ceaușescu. ilustrul conducă
tor al națiunii noastre, militează cu
a producției pe 1987. pentru a-și contribuția
seamă ce o aduce la luciditate și realism pentru apărarea
spori contribuția la continua înflo elaborarea șideînfăptuirea
politicii
in

dreptului suprem al popoarelor lu
rire a României socialiste, ia întă
și externe a partidului și sta mii Ia existentă liberă și indepen
rirea independenței și suveranității terne
tului
nostru,
a
României
socialiste,
sale, a colaborării și păcii în lume. față de dăruirea cu care militează dentă. la pace.
Exprimind adeziunea și deplina
In telegrame se exprimă hotărirea
creșterea aportului oamenilor
aprobare fată de istorica inițiativă pentru
de a spune cu toată ardoa
știință la apărarea păcii, pro unanimă
a secretarului general al partidului, de
un DA ferm in cadrul refe
și civilizației, bunăstării și rea
președintele Republicii, tovarășul gresului
rendumului
pentru pace, un NU
Nicolae Ceaușescu. prin care între vieții.
categoric războiului, convingerea că
înțelegînd pe deplin indestructibila numai așa se votează pentru munca
gul popor român este chemat să se
pronunțe prin referendum asupra unitate dintre lupta pentru apărarea și viata pașnică a poporului, pentru
păcii
și munca pentru continua dez destindere, înțelegere și colaborare
reducerii de către România socialis
tă. cu 3 la sută, a armamentelor, voltare economico-socială a scumpei internațională, pentru făurirea unei
efectivelor și cheltuielilor militare, noastre patrii. in telegrame este lumi mai bune și mai drepte pe
participanții la adunările din jude subliniat angajamentul solemn al planeta noastră.
țele Alba, Botoșani, Caraș-Severin, tuturor oamenilor muncij din aceste
In încheiere este exprimat, fată
Ialomița subliniază in telegrame județe de a acționa cu toate forțele, de secretarul general al partidului,
faptul că această inițiativă ilustrează cu inflăcărat patriotism, cu vibrant tovarășul Nicolae Ceaușescu. anga
pe deplin opțiunea politică funda spirit revoluționar pentru înfăptui jamentul oamenilor muncii de a nu
mentală a țării noastre, năzuința rea neabătută a hotăririlor istorice precupeți nici un efort pentru înfăp
multimilenară a poporului român de ale Congresului al XIII-lea al parti tuirea exemplară a sarcinilor oe le
pentru realizarea exemplară a revin din istoricele hotăriri ale celui
a trăi in pace și înțelegere cu toate dului.
sarcinilor de plan pe 1986 și pe de-al XIII-lea Congres, din mărețul
popoarele lumii.
întregul cincinal.
program de edificare socialistă și
Telegramele dau o Înaltă apre
Intr-o atmosferă de deplină în comunistă a patriei noastre libere
ciere acțiunilor și demersurilor credere în politica internă și exter și independente — Republica Socia
României. . ale președintelui nă a partidului, de fermă angajare listă România.

• La referendumul de la 23 noiembrie vom spune cu toții
DA cu conștiința că votul nostru răspunde intereselor vitale
ale poporului român, ale tuturor popoarelor

• Prin reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor
și cheltuielilor militare, România demonstrează voința sa de
a acționa concret in apărarea dreptului suprem la viață, la pace
• Angajament ferm pentru înfăptuirea neabătută a măre
țelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului, pentru
promovarea politicii de pace, dezarmare și colaborare a
României socialiste
organizate în județele Brașov. Con
stanta. Neamț iși exprimă in tele
grame aprobarea fată de politica in
ternă și externă a României socia
liste. elaborată și promovată cu stră
lucire de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceausescu,
ctitorul glorios al României moder
ne. genial vizionar și fondator al
strategiei edificării socialismului si
comunismului
în
tara noastră,
patriot înflăcărat, cel mai autentic
exponent al aspirațiilor fundamen
tale ale poporului român, remarca
bilă personalitate a contemporanei
tății. militant neobosit pentru înfăp
tuirea marilor idealuri de pace,
securitate și colaborare internațio
nală. luminos exemplu de luptător
pentru edificarea unei lumi mai
bune și mai drepte pe planeta noasstră. Se aduce, totodată, un profund
omagiu activității pătrunse de înalt
spirit de răspundere, de abnegație
și dăruire revoluționară pe care o
desfășoară conducătorul partidului
și statului nostru pentru progresul
și prosperitatea patriei, pentru feri
cirea si bunăstarea poporului, pre
cum și inițiativelor secretarului ge
neral al partidului, președintele
Republicii, consacrate rezolvării ma
rilor probleme ale lumii contempo
rane. inițiative ce au pus in eviden
tă personalitatea de excepție a to
varășului Nicolae Ceaușescu. care,
în intreaga perioadă de după Con
gresul al IX-lea, printr-o activitate
susținută dedicată păcii și dezarmă
rii. a dobindit. in mod firesc, con
sacrarea internațională de Erou al
Păcii.
în telegrame se exprimă, de ase
menea. sentimentele de aleasă pre
țuire fată de prodigioasa activitate
desfășurată de tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
personalitate de frunte a conducerii
partidului și statului nostru, savant
de largă recunoaștere internațională,
președinte al Comitetului Național
Român ..Oamenii de știință și pa
cea". care a adus si aduce o contri
buție de inaltă valoare la elaborarea
și înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială a patriei,
la inflorinea științei, invătămintului
si culturii românești, la sporirea ro
lului oamenilor de știință din patria
noastră și din toate țările in lupta
pentru triumful păcii și înțelegerii
intre popoare.
Telegramele pun în evidentă
hotărirea oamenilor muncii din aces
te județe de a spune, la referendu
mul de la 23 noiembrie, un DA
hotărit păci: si dezarmării, cu con
vingerea fermă că inițiativa tării
noastre de a reduce eu 5 la sută ar
mamentele, efectivele si cheltuielile
militare va găsi un profund ecou in
rindul forțelor iubitoare de pace de
pretutindeni, al opiniei publice mon
diale. Se nutrește speranța că, dind
curs înflăcăratelor chemări ale pre
ședintelui
României și urmind
exemplul tării noastre, și celelalte
state din Europa și din întreaga
lume vor trece Ia reducerea arma
mentelor. efectivelor si cheltuielilor
militare, contribuind Ia înregistrarea

pentru binele omenirii, ce ilustrează
convingător vocația constructivă a
poporului nostru, voința sa de a-și
aduce o contribuție tot mai însem
nată la efortul pentru dezarmare, și
în primul rind dezarmare nucleară,
la făurirea unui climat de destindere
și înțelegere in Europa și în intreaga
lume.
Cu adîncă stimă și nețărmurit res
pect se aduce un omagiu tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu. militant de frunte al
partidului și statului, eminent om
de știință Si savant de renume mon
dial. care, in funcțiile de înaltă
răspundere încredințate de partid
și popor, aduce o contribuție de
cea mai mare însemnătate la înfăp
tuirea politicii interne și externe a
partidului si statului, pentru creș
terea prestigiului României in lume.
încrezători in politica partidului
nostru, in înțelepciunea si destoini
cia conducătorului nostru iubit, oa
menii muncii dir. județele respecti
ve. tineri si virstnici. femei și băr
bați se angajează să susțină, la 23
noiembrie, cu toată hotărirea. înalta
inițiativă a conducătorului partidu
lui si statului nostru, demnă de a fi
urmată de toate statele lumii.
Puternic mobilizați de luminoasele
perspective ale viitorului jalonat de
Congresul al XIII-lea ai partidului,
comuniștii, toti locuitorii acestor ju
dețe. asemenea tuturor fiilor țârii,
vor spune, la 23 noiembrie, un pu
ternic si vibrant DA păcii, un NU
hotărit războiului si asigură condu
cerea
partidului.
personal
pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu. că vor
munci cu inaltă răspundere comu
nistă. revoluționară pentru înfăp
tuirea mobilizatoarelor obiective din
cel de-al 8-lea cincinal, pentru În
florirea necontenită a patriei noas
tre socialiste.
în telegramele adresate de parti
cipants la adunările populare din
județele Bacău și Sălaj se dă ex
presie sentimentelor de nemărginită
dragoste și prețuire pe care toți
oamenii muncii ie nutresc fată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru
activitatea desfășurată in fruntea
partidului și statului, pentru tot ceea
ce face pentru dezvoltarea multila
terală a țării, pentru asigurarea
păcii, securități! și înțelegerii pe
planeta noastră. Se exprimă, tot
odată, sprijinul și aprobarea deplină
față de noua .și strălucita inițiativă
de pace a Românie; socialiste a se
cretarului general ai partidului pri
vind reducerea cu 5 Ia sută a arma
mentelor, efectivelor și cheltuielilor
militare, subliniindu-se faptul că ea
corespunde pe deplin orientărilor și
hotăririlor stabilite de cel de-al
XIII-lea Congres al partidului, in
tereselor vitale ale poporului ro
mân, ale popoarelor lumii, inscriindu-se Ia loc da frunte în istoria
luptei pentru pace, pentru apărarea
vieții pe Pămint, pentru edificarea
unui climat de înțelegere ?i colabo
rare, In care fiecare popor 8ă-și
realizeze nestingherit idealurile de
bunăstare, progres și civilizație.

acțiuni politice a României socialiste
și se angajează ca la referendumul
de la 23 noiembrie să-și exprime,
incă o dată, intreaga adeziune la
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, votînd pen
tru pace, progres și bunăstare.
Participanții la adunările populare
din județele Buzău, Harghita, Ti
miș — se arată in telegrame — in
deplină unitate de cuget și simțire
cu toți fiii patriei, iși îndreaptă gindurile și sentimentele de aleasă pre
țuire și nemărginită recunoștință că
tre secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
flăcărat patriot, ctitor de excepție al
României moderne, militant neobosit
pentru triumful idealurilor nobile de
pace și colaborare între toate po
poarele și statele lumii. Se subliniază
că de numele, prestigiul și prodi
gioasa sa activitate sint indisolubil
legate toate marile prefaceri revolu
ționare ale societății noastre din pe
rioada de după Congresul al IX-lea
al partidului, că grandioasele reali
zări ale poporului vor cămine măr
turii
nepieritoare
ale
„Epocii
Nicolae Ceaușescu1-.
Făcîndu-se mesageri ai sentimen
telor tuturor locuitorilor județelor
respective, participanții la adunările
populare-își exprimă acordul deplin,
față de hotărirea privind reducerea,
pînă la sfîrșitul acestui an, cu 5 la
sută, a armamentelor, efectivelor și
cheltuielilor militare, act ce repre
zintă, in Anul Internațional al Pă
cii, o nouă și elocventă expresie a
atașamentului profund al întregului
popor la cauza păcii și dezarmării.
In telegrame se subliniază că ini
țiativele, propunerile și chemările la
rațiune și realism adresate de pre
ședintele României șefilor de state
și guverne, pentru dezarmare, și in
primul rind pentru dezarmare nu
cleară, pentru oprirea evoluției
periculoase a evenimentelor spre
confruntare și război, pentru o poli
tică de destindere și soluționare pe
cale pașnică a problemelor litigioase
dintre state, găsesc un profund ecou
in rindurile opiniei publice mondiale,
în conștiința intregij omeniri. însăși
epoca pe care întregul nostru popor,
cu Îndreptățită mindrie patriotică, o
numește „Epoca Nicolae Ceaușescu11
reprezintă un timp cu adevărat is
toric al mărețelor împliniri, România
socialistă afirmindu-și voința de
pace, de prietenie și colaborare cu
toate națiunile lumii.
Pentru toți locuitorii acestor ju
dețe, cetățeni ai unei țări libere și
demne, constituie un titlu de inaltă
mindrie faptul că prodigioasa și di
namica activitate internațională a
tovarășului Nicolae Ceaușescu este
unanim recunoscută drept o contri
buție de excepțională însemnătate la
edificarea unui climat de pace și
securitate pe continentul european și
în intreaga lume, că numele
Ceaușescu se asociază cu cel al
României socialiste, fiind iubit și
stimat pretutindeni, de toate forțele
doritoare de pace, care văd tn im
punătoarea sa personalitate una din
tre cele mai de seamă pilde de devo
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dintre România si Iugoslavia, s-a
apreciat că există largi posibilități
pentru intensificarea, prin eforturi
comune, a colaborării și cooperării
bilaterale, pentru sporirea și di
versificarea
schimburilor'
de
mărfuri, pentru extinderea coope
rării în producție, inclusiv pe
terțe piețe.
Tovarășii Nicolae Ceausescu și
Sinan Hasani au stabilit ca, în
cadrul Comisiei mixte româno-iugoslave de colaborare economică să
fie examinate posibilitățile exis
tente in vederea impulsionării co

blicii Socialiste România, și to
varășul Sinan Hasani, președintele
Prezidiului Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia, s-au reîntîlnit joi după-amiază și au conti
nuat convorbirile.
în acest cadru, au fost abordate
probleme legate de dezvoltarea pe
diverse planuri a relațiilor bilate
rale româno-iugoslave.
în cursul noii runde de convor
biri au fost examinate, de aseme
nea, o serie de aspecte ale situa
ției internaționale actuale.
Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie,
de înțelegere și stimă reciprocă.

operării economice. înfăptuirii în
țelegerilor și acordurilor convenite
între cele două țări.
S-a subliniat că dezvoltarea în
continuare
a
tradiționalelor
legături de prietenie, bună vecină
tate și conlucrare pe multiple pla
nuri dintre România și Iugoslavia
este în folosul popoarelor noastre,
al progresului și prosperității
ambelor țări, are o influență po
zitivă în Balcani. în Europa și în
lume, servește cauzei generale a
păcii. înțelegerii și colaborării in
ternaționale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu

CEREMONIA SOSIRII ÎN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

lui Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., secretari ai Comitetu
lui Central âl partidului, membri
ai Consiliului de Stat si ai guver
nului. alte persoane oficiale.
Erau
prezenti
ambasadorul
României la Belgrad si ambasado
rul Iugoslaviei la București, pre
cum si membri ăi ambasadei.
Președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia este însoții în vizita în tara
noastră de tovarășii Raif Dizdarevici. secretar federal pentru aface
rile externe. Nenad Krekici. secre
tar federal pentru comerțul exte
rior. de alte persoane oficiale.

După încheierea ceremoniei,
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Si
nan Hasani s-au îndreptat spre re
ședința rezervată înaltului oaspete
pe timpul șederii în tara noastră.
Aici, cei doi președinți s-au între
ținut într-o ambiantă de cordiali
tate si prietenie.
întâlnirea dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu si tovarășul Si
nan Hasani se înscrie ca un mo
ment de seamă al dialogului tradi
țional româno-dugoslav la nivel
înalt. în dezvoltarea prieteniei,
colaborării si solidarității dintre
partidele, țările si popoarele noas
tre. atât pe plan bilateral, cit si în
sfera vieții Internationale.

O gardă militară a prezentat
onorul.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste Federative
Iugoslavia si Republicii Socialiste
România.
în continuarea ceremoniei, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu si Sirian
Hasani au trecut în revistă garda
de onoare.
Președintele Sinan Hasani a sa
lutat pe celelalte persoane oficiale
iromâne prezente la ceremonia so
sirii.
Un grup de pionierii români și
copii ai personalului ambasadei
Iugoslaviei la București au oferit
buchete de flori președinților
Nicolae Ceaușescu si Sinan Hasani.
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pentru sporirea schimburilor
și colaborării tehinico-științifi.ce și culturale. Intensifi
carea eforturilor comune pen
tru punerea largă în valoare
a acestor posibilități corespun
de pe . deplin intereselor de
progres ale ambelor țări, ser
vind, totodată, cauza generală
a colaborării și păcii în Euro
pa și în lume.
Vizita dumneavoastră în
România are loc în condiții
internaționale deosebit de
complexe. S-au acumulat mul
te probleme și, din păcate, în
cursul acestui an s-au adăugat
noi elemente care au compli
cat și mai piuit situația mon
dială. A continuat cursa înar
mărilor, în •special a celor nu
cleare, s-agi menținut și chiar
s-au amplificat unele conflic
te, au avut loc noi acțiuni de
forță ..Și de amenințare cu for
ța, de' amestec în treburile in
terne ale altor state. Toate
acestea fac să crească perico
lul uitui noii război mondial,
al unei catastrofe nucleare,
care ar duce la distrugerea a
înseși condițiilor pentru exis
tența vieții pe, planeta noas
tră.
în ultimul timp, în viața In
ternațională a» avut loc o se
rie de discuțță, de tratative,
care însă nu dau dreptul de
a se aprecia ră s-a ajuns la o
anumită destindere. De un
început real de destindere se
va putea vorbi numai o dată
cu oprirea cursei înarmărilor,
cu încetarea ■experiențelor nu
cleare, cu trecerea la măsuri
efective de dezarmare. întâl
nirea sovieto-americană din
Islanda s-a încheiat fără rea
lizarea unor
*
acorduri con
crete, deși Si-au discutat un
cerc larg de probleme, iar to
varășul Mihail Gorbaciov a
propus un program concret
de măsuri cu privire la arme
le nucleate. Noi considerăm
însă că, pornindu-se de la
înțelegerile care s-au realizat
în Islanda, trebuie făcut to
tul pentru a se ajunge la
acorduri concrete, reale de
dezarmare. îndeosebi țările
europene sînt nemijlocit inte
resate ca, în problema rache
telor nucleare din Europa, să
se ajungă la un acord, într-un
timp cît mai scurt. Noi avem

a demonstrat că este posibil
părerea că această problemă
să se ajungă la înțelegeri co
nu ar trebui să fie tratată în
respunzătoare — și ne pro
complexul problemelor, ci ca
nunțăm pentru continuarea
o problemă în sine, mai ales
eforturilor în vederea reali
că în privința soluționării ei
zării unui acord corespunzător
s-a ajuns la puncte de ve
în cadrul negocierilor de la
dere foarte apropiate.
Viena privind reducerea tru
România apreciază pozitiv
pelor și armamentelor în cen
și sprijină propunerile Uniunii
trul Europei.
Sovietice, consideri nd că ele
România acordă o mare
reflectă un nou mod de abor
dare a problemelor, care por însemnătate întăririi încrede
rii și înțelegerii în Balcani,
nește de Iș înțelegerea clară
transformării acestei regiuni
a faptului că într-un război
într-o zonă a păcii și colabo
nuclear nu pot exista învin
rării, fără arme nucleare și
gători, că un asemenea război
chimice, fără baze militare
va duce la distrugerea vieții
străine. Interesele păcii și
pe pămînt.
securității în această regiune
în acest spirit, țara noas
impun ca țările balcanice să
tră se pronunță și militează
acționeze mai ferm pentru so
pentru lichidarea tuturor ar
luționarea, prin tratative, a
melor nucleare, pînă la sfîrșidiferitelor probleme dintre
tul secolului, pentru oprirea
ele, pentru promovarea încre
definitivă a experiențelor nu
derii și bunei vecinătăți. Acleare, pentru renunțarea
preciem că este timpul să se
la programul administrației
treacă la acțiuni concrete în
S.U.A. privind așa-zisul „răz
această direcție, în interesul
boi al stelelor11. Ne pronun
dezvoltării economico-sociale
țăm, totodată, pentru redu
a fiecărei țări din Balcani, al
cerea cu 25 Ia sută, pînă în
colaborării și păcii în această
1990, și cu cel puțin 50 la
regiune.
sută, pînă în anul 2000, a ar
Sprijinim, de asemenea,
mamentelor
convenționale,
realizarea
unor zone lipsite
efectivelor și cheltuielilor mi
de arme nucleare și chimice
litare.
Europei,
Acționînd concret în aceas în nordulși șiîn centrul
alte părți ale
tă direcție, România a hotărît precum
să treacă în mod unilateral la lumii.
Țara noastră se pronunță
reducerea cu 5 la sută a ar ferm
pentru soluționarea tu
mamentelor convenționale, a turor
conflictelor și proble
efectivelor și cheltuielilor mi
litigioase din diferite
litare. Referendumul care va ' melor
regiuni ale lumii — din
avea loc peste două zile va da
Mijlociu. America
expresie voinței unanime a Orientul
poporului nostru de a se păși Centrală, Asia și din alte
efectiv pe calea opririi cursei zone — numai și numai pe
înarmărilor, a dezarmării. cale pașnică, prin negocieri.
Sprijinim cu toată hotărîrea
Luind această hotărîre, țara
lupta poporului namibian,
noastră a adresat tuturor sta
telor din Europa chemarea de sub conducerea S.W.A.P.O.,
pentru dobîndirea indepen
a trece fiecare la o reducere
de cel puțin 5 la sută a înar denței Namibiei, condamnăm
ferm politica rasistă, de
mărilor — apreciind că o ase
apartheid din Africa de Sud.
menea măsură nu pune in nici
Pornind de la situația eco
un fel în pericol securitatea
nomică grea a țărilor în curs
vreunei țări, ci, dimpotrivă,
de dezvoltare, România mili
deschide calea trecerii la ne
tează susținut pentru lichi
gocieri serioase de dezar
darea subdezvoltării și in
mare.
staurarea noii ordini econo
în general, ne pronunțăm
mice mondiale, pentru orga
pentru dezvoltarea largă a co
nizarea, în acest scop, a unei
laborării între ■■ toate statele
conferințe internaționale, în
europene, fără deosebire de
cadrul O.N.U., la care să par
orînduire socială, pentru o
Europă unită, a păcii, colabo ticipe, cu drepturi egale,
rării și înțelegerii. Am salutat toate țările în curs de dez
încheierea cu succes a Confe voltare, cît și cele dezvoltate,
rinței de la Stockholm — care în vederea realizării unor în

țelegeri care să favorizeze
progresul mai rapid al tu
turor țărilor, în primul rînd
al celor rămase în urmă, să
asigure, totodată, dezvoltarea
armonioasă a economiei mon
diale. în același timp, ne pro
nunțăm pentru soluționarea
globală, echitabilă, a proble
mei datoriilor externe, care
împovărează și
împiedică
eforturile de progres ale ță
rilor în curs de dezvoltare.
Rezolvarea justă și durabilă
a marilor probleme ce con
fruntă epoca noastră impune
participarea egală, nemijlo
cită a tuturor • statelor —
indiferent de mărime sau
orînduire socială — la viața
internațională. Apreciem că
un rol deosebit revine, în
această privință, țărilor mici
și mijlocii, țărilor în curs de
dezvoltare și celor nealiniate,
care constituie marea majori
tate a statelor lumii și sînt
nemijlocit interesate într-o
politică de colaborare, inde
pendență și pace.
România se pronunță șl
militează pentru perfecțio
narea activității Organizației
Națiunilor Unite și a al
tor organisme internaționale,
pentru creșterea rolului aces
tora în viața mondială.
Doresc să subliniez, cu sa
tisfacție, colaborarea aetivă
dintre România și Iugoslavia
în cadrul O.N.U., în alte
foruri internaționale — și să
exprim convingerea că aceas
tă conlucrare se va amplifica
și mai mult în viitor.
Profund încredințat că vi
zita pe care o faceți în
România se va înscrie — ase
meni celor anterioare — ca
un nou moment important în
întărirea conlucrării românoiugoslave, doresc să toastez :
Pentru conlucrarea tot mai
strînsă între poporul român
și popoarele Iugoslaviei prie
tene, pentru bunăstarea și
prosperitatea lor !
Pentru înțelegere, colabo
rare și pace în Balcani, în
Europa și în întreaga lume 1
în sănătatea dumneavoas
tră, tovarășe președinte, \în
sănătatea tuturor oaspeților
noștri din Iugoslavia prie
tenă I
în sănătatea dumneavoas
tră, a tuturor ! (Vii aplauze).

"

■

I.............................................................. T

TOASTUL TOVARĂȘULUI
SINAN HASANI
(Urmare din pag. I)

de a conferi bunei vecinătăți
o semnificație tot mai profun
dă. Fiind gata să asigurăm o
dezvoltare tot mai susținută a
colaborării noastre în toate
domeniile, avem îndatorirea
comună, permanentă, de a
face în așa fel îneît să rămînă
tot mai puține lucruri nereali
zate. Credem că ne vom în
deplini aceaș^ă, îndatorire.
Există intr-adevăr destule
domenii în colaborarea noas
tră unde am arătat ce se poa
te realiza prin eforturi co
mune. pe baza avantajului re
ciproc și a bunei vecinătăți.
Menținînd • formele practicate
pînă acum în colaborarea economică. nu folosim posibi
litățile de care dispunem pen
tru realizări și mai mari. Ne
cesitățile actuale reclamă con
solidarea tuturor formelor de
colaborare pe termen lung, ne
cer să ne orientăm spre o mai
amplă colaborare si coopera
re tehnică și în producție, să
promovăm continuu colabo
rarea si schimburile economi
ce în zona de frontieră. în
legătură cu aceasta trebuie să
subliniez și însemnătatea con
tinuării conlucrării în con
strucția și exploatarea siste
melor hidroenergetice și de
navigație pe baza înțelegeri
lor deja convenite.
Epoca în care trăim este o
epocă a comunicațiilor, a cir
culației largi a oamenilor, a
ideilor și realizărilor. Ca ve
cini. avem pentru toate aces
tea cele mai avantajoase con
diții. Este vorba de domenii
importante ale colaborării în
zona de frontieră — cultură,
turism, informații. Cred că atentia pe care o acordăm și
acum acestor domenii se va
solda cu noi inițiative în spi
ritul necesităților și posibili
tăților incontestabile de care
dispunem.
în continuare, referindu-se
Ia unele probleme ale vieții
internaționale, tovarășul Si
nan Hasani a spus :
Poziția internațională dife
rită nu constituie un factor li
mitativ al colaborării atunci

Cînd. sînt respectate princi
piile bunei vecinătăți. Mai
mult, noi transformăm aceas
tă împrejurare într-un exem
plu încurajator de înțelegere
și Colaborare, într-un factor
de stabilitate în această zonă
sensibilă.
Aceasta este o calitate care
trebuie tot mai mult pusă în
Valoare. Actuala epocă este o
perioadă a unor semne de
speranțe încă modeste și a
unor cauză de neliniște atit de
profunde. Există rezultatul în
cununat de succes al Confe
rinței de la Stockholm si con
diții bune ca și acum,
la Viena. să se ajungă
la o mai largă deschidere și
apropiere în Europa. Există o
continuitate a procesului Con
ferinței pentru cooperare și
securitate în Europa. Paralel
insă, există și realitatea cursei
înarmărilor, a unor focare de
criză, a politicii de forță pe
plan militar, economic și fi
nanciar. de amestec, precum
și imensa povară economică,
mai ales a datoriilor, care aOasă pe umerii țărilor în curs
de dezvoltare.
Insuccesul încercărilor de
pînă acum de oprire a cursei
în producția si proliferarea ar
melor este, desigur, o conse
cință a proceselor negative
globale existente în relațiile
internaționale. întâlnirea de la
Reykjavik a deschis noi dile
me. însă a demonstrat că pot
fi deschise și unele perspec
tive pentru înțelegere. însem
nata apropiere a punctelor de
vedere trebuie acum transfor
mată într-o calitate reală, în
tr-un acord care să constituie
o cotitură în cea mai impor
tantă problemă a lumii con
temporane — oprirea cursei
înarmărilor.
Fără îndoială, un asemenea
acord ar avea puterea să pă
trundă în toate straturile
impenetrabile ale neîncrede
rii. Incontestabil el ar duce la
un dialog mai larg între ma
rile puteri, la destinderea ge
nerală în viața internațională.
Este adevărat că și noi toți
. sîntem chemați să ne anga
jăm în această direcție, să fa

.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
REALIZĂRI ÎN ECONOMIE
BUZĂU :
Producție suplimentară
cu consumuri reduse

Angajați cu toate forțele în am
pla întrecere socialistă ce se des
fășoară pentru îndeplinirea înainte
de termen a planului pe 1986. oa
menii munciî din industria jude
țului Buzău înregistrează noi și
importante succese. Astfel, pînă în
prezent, harnicele colective din 30
de unităti economice — printre
care se numără cele de Ia Schela
de producție petrolieră Berea. Fi
latura de lînă pieptănată. Antre
priza de constructii-montaj si re
parații Buzău si întreprinderea de
producere si industrializare a le
gumelor si fructelor Rimnicu Să
rat — si-au îndeplinit. înainte de
termen, sarcinile planului anual la
productia-marfă industrială. Avan
sul de timp cîștigat de aceste uni
tăti permite realizarea pînă la 31
decembrie a unei productii-marfă

industriale suplimentare in valoare
de peste 300 milioane lei. în con
dițiile înregistrării unor importan
te economii de materii prime,
combustibil si energie electrică.
(Stelian Chipcr).

ARGEȘ : Noi capacități
de producție
Colectivul Trustului antrepriză
generală de construcții industriale
Pitești a pus în funcțiune de la
începutul anului, pe marile platfor
me industriale ale județului Argeș,
10 noi și moderne capacități de
producție. în devans cu mai mul
te luni au fost date în exploa
tare spații de producție pentru spo
rirea numărului de autoturisme
Dacia, precum și o linie tehnologi
că de mare capacitate la întreprin
derea de motoare electrice din Pi
tești. Au mai fost puse în funcțiu
ne capacități noi de fabricare a ma
trițelor pentru autoturisme ARO
și de supape și bolțuri pentru alte

mijloace de transport auto la în
treprinderea din Topoloveni.
— Pentru grăbirea ritmului de
lucru pe toate șantierele — ne
spune tovarășul Anastase Smarandache, secretarul comitetului de
partid al trustului, au fost adoptate
soluții constructive cu grad ridicat
de prefabricare și industrializare,
care au condus la creșterea pro
ductivității muncii. Este vorba de
înlocuirea zidăriei cu panouri mari
și ușoare din prefabricate, realizate
direct pe șantiere, precum și conteinerizarea și paletizarea materia
lelor în șantier și în magazii. (Gh.
Cîrstea).

BIHOR : Economii
de materii prime și energie
Oamenii muncii din industria
bihoreană au diminuat consumu
rile planificate în perioada ce a
trecut din acest an cu 3 550 tone
metal. 38 200 tone combustibil con
vențional și 10,9 milioane kWh

'

energie electrică. La baza acestor
rezultate se află promovarea pe
scară largă a inițiativelor muncito
rești, aplicarea unor complexe
programe de măsuri tehnice și or
ganizatorice care au vizat extinde
rea reconditionării pieselor de
schimb, valorificarea materialelor
«folosibile, perfecționarea tehno
logiilor de fabrioatie. gospodărirea
riguroasă a resurselor materiale si
energetice. Printre unitățile econo
mice în care realizările atestă în
tronarea unui sever regim de eco
nomii se numără ..Sinteza", ..Me
talica", „Eleotrocentrale". „Meca
nica", „Alumina". Combinatul pen
tru prelucrarea lemnului. între
prinderea de subansamble și piese
pentru mijloace de transport din
Oradea, întreprinderea „Mecanica"
din Orașul Dr. Petru Groza. Trus
turile de antrepriză generală pen
tru construcții montaj și. respec
tiv. de construcții industriale din
Bihor. (loan Laza).

VASLUI : Livrări în avans
la export

Acționînd în lumina înaltelor
exigente formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. searetarul ge
neral al partidului, urmărind zi de
zi realizarea si livrarea ritmică a
producției destinate partenerilor
din cele peste 70 de țări ale lumii,
oamenii muncii de la întreprinde
rea de rulmenți din Birlad și-au
îndeplinit. înainte de termen, pla
nul la export pe 11 luni din acest
prim an al actualului cincinal.
— Este modul concret în care
ne exprimăm acordul și sprijinul
hotărît. prin fapte, față de noua și
strălucita inițiativă de pace a
partidului nostru — ne spune in
ginerul Constantin Foarfecă, pre
ședintele
oonsiliului oamenilor
muncii. Pină la finele lunii, pu

cem din destindere un bun tru Balcani nu există o altă
general și o răspundere co alternativă. Ca țară a zonei
balcanice noi vedem interesul
mună. Numai astfel, pe o bază
universală. îi putem asigura nostru , esențial, perspectiva
existentă și perspectivă.
noastră proprie si comună în
O asemenea străduință, ma continuarea procesului de co
nifestată de două treimi ale laborare interbalcanică si a
omenirii, s-a bucurat încă o tratativelor între țările acestei
regiuni.
dată de deplina confirmare la
cea de-a 8-a Conferință la ni
Problemele deschise — dacă
vel înalt a țărilor nealiniate. ele există — sînt un motiv
Acestea au confirmat că ră- în plus pentru un dialog
mîn o mișcare de avangardă pătruns de dorința de a se
a păcii, dezvoltării și colabo menține și consolida încre
rării egale în drepturi în lu derea atât de necesară. Zo
mea care pășește în secolul al nele de pace și securitate,
XXI-lea.
libere de arma nucleară sau
De aceea, este logic faptul de oricare alte arme — în
că la Harare, a spus vorbi Balcani, în Europa, pretutin
torul, s-a pus din nou în fața deni — se creează și se ex
marilor puteri imperativul tind prin respectarea princi
opririi cursei înarmărilor și piului bunei vecinătăți gene
criterii de negocieri care să rale a statelor din această
țină seama de interesele cele lume interdependentă.
mai largi ale comunității in
Acesta este principiul de la
ternaționale. De aceea, este care trebuie să se pornească
lesne de înțeles și faptul că, și atunci cînd este vorba de
datorită amenințării cu o Marea Mediterană, de crizele
nouă confruntare globală, s-a și conflictele din această zonă.
făcut apel la măsuri urgente Securitatea
și stabilitatea
de instituire a unui echilibru acestei regiuni sînt cel mai
economic în lume și s-a cerut direct legate si de Balcani, si
sprijinul pentru participarea de Europa. Este în interesul
egală în drepturi a țărilor în nu numai al țărilor riverane,
dezvoltare, ceea ce constituie ci și al întregii comunități in
o necesitate nu unilaterală, ternaționale ca în această re
ci obiectivă și globală.
giune să se consolideze secu
în cadrul tuturor acestor ritatea și colaborarea pașnică
eforturi ale mișcării și acțiu în locul confruntării și forței,
nilor țărilor nealiniate, Iugo al presiunilor și amestecului.
slavia socialistă îsi va aduce,
Sînț încredințat, tovarășe
ca și pînă acum, contribuția președinte, că si această însa deplină. Ea se va strădui tîlnire a noastră va constitui
ca, în cadrul țărilor nealiniate un impuls pentru realizarea
și neutre din Europa, să se intereselor generale și comu
pună în cea mai mare mă ne și prin aceasta cele ale fie
sură în slujba încheierii cu cărei țări în parte.
succes a reuniunii de la
Ridic acest pahar :
Viena a Conferinței pentru
în sănătatea dumneavoas
securitate si cooperare în tră, tovarășe președinte !
Europa. în această privință,
în sănătatea tuturor priete
îmi face o mare plăcere să
constat că există o bună nilor noștri români !
colaborare între delegațiile
Pentru fericirea și bună
starea poporului Republicii
celor două țări ale noastre.
în afară de o largă colabo Socialiste România !
rare, diversă și egală în drep
Pentru dezvoltarea continuă
turi, în spiritul și litera Actu a relațiilor și colaborării
lui de la Helsinki, nici pen noastre ! (Vii aplauze).

ternicul nostru colectiv va expedia,
peste prevederile contractuale, alte
însemnate cantităti de rulmenți in
valoare de 50 milioane lei. (Petru
Necula).

PRAHOVA : Utilaje
cu înalte performanțe
tehnice
Cînd, la începutul acestui an.
specialiștii Fabricii de subansam
ble hidraulioe Băicoi și-au propus
să realizeze cîteva instalații si uti
laje menite să ducă la îmbunătăți
rea calității produselor si la crește
rea productivității muncii, unora li
s-a părut o prea mare îndrăzneală.
— Faptul că astăzi In întreprin
dere am realizat o instalație de
rectificat axe cu came pentru mo
torul de pornire al tractorului de
150 CP si o mașină automată pen

tru curățat si spălat piese — ne
spunea șeful atelierului proiectare,
Virgil Buturoiu — prin care se rea
lizează anual o economie de zeci de
tone de produse petroliere care se
utilizau înainte la efectuarea aces
tei operații, a demonstrat că ne aflăm pe drumul cel bun. încrederea
în capacitatea noastră tehnico-organizatorică s-a concretizat si în fina
lizarea unei instalații moderne de
execuție a montajului la servodirecțiile hidraulice, prin care se
asigură alimentarea automată a
punctelor de lucru, montarea și
presarea unor repere prin dispo
zitive speciale, programarea si
funcționarea în ciclu continuu a li
niei de fabricație. Aplicarea acestei
Instalații permite reducerea spațiu
lui de montaj, creșterea cu peste 50
la sută a productivității muncii,
îmbunătățirea calității produselor.
(Ioan Marinescu).
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

I

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

EXPRESIA VOINȚEI UNANIME A POPORULUI ROMANJ
TELEGRAMA ADRESATĂ

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,

TO VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

secretar general al Partidului Comunist Român,

secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele

Republicii Socialiste

România,

de participanțîi la adunarea activului Comitetului Central
al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului Uniunii
Asociațiilor Studenților Comuniști din România
și Consiliului Național al Organizației Pionierilor
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Exprimând gândurile milioanelor de tineri și copii ai patriei, muncitori,
țărani, intelectuali, elevi, studenți și militari, dăm glas, asemenea întregului
nostru popor, celor mai fierbinți sentimente de prețuire și recunoștință față
de neobosita dumneavoastră activitate pusă in slujba nobilelor idealuri ale
păcii si înțelegerii intre popoare, fată de noua si strălucita inițiativă de pace
privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, electivelor și cheltuielilor
militare, act politic de o excepțională importanță, expresie elocventă a voin
ței întregii noastre națiuni de a-și consacra toate energiile creatoare înflo
ririi multilaterale a patriei, intr-o lume a păcii și colaborării, lipsită de spec
trul amenințător al războiului.
Referendumul ce va fi organizat Ia 23 noiembrie reprezintă un minunat
prilej pentru tinăra generație a patriei de a-și exprima, âncă’o dată, ade
ziunea deplină la politica internă si externă a partidului si statului nostru,
al cărei genial promotor sinteți dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, împreună Cu hotărirea fermă de a face totul pen
tru sporirea contribuției sale la grandioasa operă de ridicare a României
spre culmile luminoase ale socialismului și comunismului.
Adresăm, de asemenea, în numele tuturor tinerilor și copiilor patriei,
cele mai calde mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu, activist de seamă al
partidului și statului nostru, eminent om de știință de reputație mondială,
pentru importanta contribuție la progresul neîntrerupt al invățămintuhri, ști
inței și culturii românești, pentru grija deosebită pe care o acordă formării
multilaterale, revoluționare a tinerei generații, afirmării năzuințelor de pace
și progres ale popoarelor.
Vă sintem profund recunoscători, mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, că, in spiritul autenticului democratism propriu societății
noastre socialiste, pentru prima dată in istoria patriei sînt chemați sâ-și
spună cuvîntul asupra unor probleme ce privese interese supreme ale țării
și tinerii intre 14 și 18 ani, strălucită ilustrare a marii investiții de încre
dere pe care întregul nostru partid și popor, dumneavoastră personal o acor
dați tinerei generații, maturității și capacității sale de a se implica activ in
făurirea viitorului pașnic si prosper al României socialiste si comuniste.
Noi, tinăra generație a Epocii de Aur din multimilenara istorie a patriei, vă
aducem și cu acest prilej, mult iubite Și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cu adincă emoție și vie recunoștință, omagiul nostru fierbinte pentru contri
buția remarcabilă adusă la soluționarea in interesul popoarelor, al tinere
tului și copiilor de pretutindeni, a marilor probleme ale contemporaneității,
pentru făurirea unei lumi pașnice, a colaborării și cooperării juste și echi
tabile, in care toți tinerii planetei să-și Împlinească năzuințele și aspirațiile
de prosperitate și progres.
Răspunzind cu Întreaga noastră ființă vibrantelor chemări și îndemnuri
de pace și colaborare pe care le-ați adresat națiunii noastre. întregii uma
nități, vom spune un DA hotărit acestei inițiative de inaltă responsabilitate
și aleasă sorginte umanistă la referendumul din 23 noiembrie, fiind pe
deplin conștienți că numai astfel ne putem asigura propriul viitor de pace
și progres, vom putea continua in liniște și pace măreața operă de făurire
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre co
munism.
în atmosfera de puternică efervescență revoluționară și autentic patrio
tism premergătoare marelui act de la 23 noiembrie, noi. tinerii și copiii
României socialiste, avind drept călăuză supremă, în iot ceea ce facem,
înaltul dumneavoastră exemplu de muncă și viață comunistă, ne angajăm
solemn, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu precupețim
nici un efort pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare multilaterală a
țării, să fim întotdeauna prezenți acolo unde patria, partidul o vor cere, să
facem totul, împreună eu întregul popor, pentru triumful cauzei păcii si
înțelegerii internaționale, pentru ridicarea țării pe trepte tot mai inalte de
progres și civilizație, pentru gloria, măreția și prosperitatea scumpei noastre
patrii. Republica Socialistă România.
în cuvîntul său. tovarășul Ni cu
Joi a avut Ioc în Capitală adu
narea activului Comitetului Central
Ceausescu, membru supleant al Co
al Uniunii Tineretului Comunist.
mitetului Politic Executiv al C.C. al
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
P.C.R.. prim-secretar al C.C. al
denților Comuniști din "România
U.T.C.. a exprimat aprobarea fier
și Consiliului Național al Organiza
binte a tinerei generații fată de ho
ției Pionierilor dedicată referendu
tărirea istorică a României de pace
mului de la 23 noiembrie privind
si dezarmare, ce răspunde in cel mai
reduoerea cu 5 la sută a armamen
telor. efectivelor si cheltuielilor mi
înalt grad intereselor fundamentale
litare.
ale poporului, ale tinerilor si copiilor
în numele milioanelor de copii și
patriei, angajamentul lor de a-și in
tineri ai patriei, participanta la adu
tensifica eforturile in vederea înde
nare au exprimat adeziunea deplină
plinirii mărețelor programe de fău
la politica internă si externă a parti
rire a societății socialiste multilate
dului si statului nostru, fată de noua
ral dezvoltate si înaintare a Româ
si strălucita inițiativă de pace a
tovarășului
Nicolae
Ceausescu,
niei spre comunism.
secretar general al Partidului Co
într-o atmosferă de puternic
munist Român președintele Republi
entuziasm. de deplină angajare
cii Socialiste România. expresie
Dolitică si patriotică, narticiaanelocventă a voinței întregii noastre
tii au adresat o telegramă tovarășului
națiuni, a tinerei generații de a-șî
NICOLAE CEAUSESCU, secretar ge
consacra toate energiile creatoare
neral al Partidului Comunist Român,
dezvoltării multilaterale a tării, in
președintele Republicii Socialiste
tr-un climat international pașnic, de
România.
înțelegere si cooperare.

Viața economico-socială
a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEil"

TIMIȘ : Producție fizică
peste prevederi
Puternic mobilizați de indicațiile
secretarului general ai partidului
privind îndeplinirea exemplară a
planului la producția fizică, oame
nii muncii din unitățile economice
ale municipiului Lugoj, aplicînd in
viată programele de organizare și
modernizare a proceselor de pro
ducție. au pus suplimenta la dis
poziția economiei naționale, in pe
rioada care a trecut de la începutul
anului, o diversificată gamă de pro
duse. intre care 3 000 tone fontă,
mașini si piese de schimb pentru
industria ușoară in valoare de. 12
milioane lei. țesături, confecții tex
tile si altele. Sporul de producție
s-a obținut în întregime pe seama
creșterii productivității muncii, in
dicator care a fost depășit cu peste
1 400 lei pe lucrător. O contribuție
importantă Ia îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan au adus-o
întreprinderile de utilaje șl piese
de schimb pentru industria ușoară,
de textile, de produse chimice și
filatura de mătase naturală. (Cezar
Ioana).

BISTRIȚA-NĂSĂUD :
Rezultate ale modernizării
producției
în toate întreprinderile industria
le ale județului Bistrița-Năsăud
se transpun în viață măsuri
le stabilite pentru organiza
rea și modernizarea producției.

Bilanțul măsurilor materializate
pîhă acum se regăsește in spo
rirea cu peste 1 miliard lei a producției-marfă,
din
care mai
bine de 170 milioane destinată par
tenerilor externi, creșterea produc
tivității muncii cu 37 400 lei pe o
persoană, diminuarea eu peste 135
milioane lei a cheltuielilor de pro
ducție. ‘Cu cele mai bune realizări
se înscriu : întreprinderea de utilaj
tehnologic, întreprinderea mecani
că. întreprinderea de sticlărie pen
tru menaj. întreprinderea de tex
tile nețesute din Bistrița, mina Rodna-Făget," întreprinderea de hirtie
Prundid Birgăului, întreprinderea
de prelucrare a maselor plastice
Năsăud si întreprinderea metalur
gică Beclean. (Gheorghe Crișan).

URICANI :
Noi apartamente,
pentru mineri
Unul mai frumos decit altul, ora
șele Văii Jiului cunosc în fiecare
an o înfățișare tot mai prosperă
în Uricani, cel mai nou oraș din
aceri important bazin carbonifer
al țării, s-au construit numai in
ultima perioadă peste 1 000 de apar
tamente destinate minerilor și fa
miliilor lor. Blocurile zvelte, mo
derne, in care s-au valorificat
creator tradițiile locale, au la par
terul lor numeroase spații comer
ciale. Tot in Uricani s-a ridicat
o școală nouă cu 16 săli de clasă
și se află în*
*, construcție o policli
nică cu staționar. (Sabin Cerbul.

președintele

Republicii Socialiste

România,

de participantele la adunarea activului Consiliului
Național al Femeilor
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participantele la adunarea activului Consiliului Național al Femeilor
din țara noastră, însuflețite <Je sentimentele de nemărginită prețuire și
profund respect pe care vi le poartă dumneavoastră, cel mai iubit ți stimat
fiu al poporului român, personalitate proeminentă a lumii contemporane,
erou al păcii, luptător neobosit pentru împlinirea celor mai scumpe idealuri
ale umanității, iși exprimă aprobarea și deplina adeziune la programul de
pace si dezarmare al Romanței socialiste. Ia noua si strălucita dumneavoastră
inițiativă privind reducerea unilaterală cu 5 la sută, încă în acest an. a
efectivelor, armamentelor și cheltuielilor militare in România. Organizarea
referendumului din 23 noiembrie a.c., la care femeile din patria noastră vor
spune din inima și conștiiitță un DA hotărit păcii și dezarmării, constituie
expresia profundului democratism al orinduirii noastre, a înaltei răspunderi
a tuturor cetățenilor patriei pentru prezentul și viitorul țării și ale între
gii omeniri.
Ne exprimăm satisfacția profundă pentru faptul că, in acest „An Inter
național al Păcii", România socialistă, sub conducerea dumneavoastră în
țeleaptă, clarvăzătoare, se afirmă din nou ca O țară puternic angajată in
lupta pentru pace și dezarmare, pentru salvarea omenirii de pericolul unui
război pustiitor.
Cu încredere neclintită in viitorul luminos pe care îi prefigurați poporu
lui român, participantele la adunarea de astăzi și-au manifestat convingerea
că exemplul României privind reducerea unilaterală a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare va fi urmat de toate țările lumii, că
generoasele dumneavoastră idei de pace, de dezarmare, si in prințul rmd de
dezarmare nucleară, vor găsi ecou în conștiința și spiritul de răspundere
ale conducătorilor guvernelor și statelor de pe toate continentele.
Prin glasul dumneavoastră, prin strălucitele inițiative de pace, poporul
român iși exprimă voința nestrămutată de a-și făuri prezentul și suitorul
așa cum îl gindește el, cum îl vișează el in deplină libertate, intr-un Climat
permanent al muncii creatoare, constructive, de a-și apăra cu fermitate
mărețele cuceriri revoluționare, de a făuri liber și independent viitorul
socialist și comunist al patriei.
In numele participantelor la adunare, al tuturor femeilor din tara noas
tră, ne exprimăm întreaga admirație și profunda stimă față de remarcabila
activitate a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pre
ședintele Comitetului Național Român „Oamenii de Știință și Pacea", de
dicată amplului proces de mobilizare a cercetătorilor, a savanțllor din lumea
întreagă pentru ca toate cuceririle științei și tehnicii să fie puse în slujba
omului, a dezvoltării economico-sociale, a progresului și prosperității tuturor
popoarelor, in interesul păcii și cooperării internaționale.
Milioanele de femei din România, urmînd exemplul luminos al dum
neavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, al t»v»rij«i
Elena Ceaușescu, iși exprimă hotărirea de a face tot ce depinde de ele pen
tru ca în lume să primeze rațiunea și spiritul de răspundere și colaborare,
pentru a-și aduce contribuția la făurirea unei lumi a păcii, o lume fără
arme și războaie.
Votul ferm pe care milioanele de femei îl vor da pentru pace cu ocazia
referendumului național va fi susținut prin faptele lor de muncă consacrate
înfăptuirii obiectivelor Congresului al XIII-Iea al partidului de dezvoltare
multilaterală a patriei noastre socialiste.
recunoștință și mulțumise fată
Joi s-a desfășurat in Capitală
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
adunarea aotivului Consiliului Na
conducătorul înțelept al partidu
țional al Femeilor din țara noastră
lui și statului nostru, remarcabilă
consacrată referendumului de la 23
personalitate a
lumii contem
noiembrie privind reducerea eu 5 la
porane, a cărui activitate aste
sută a armamentelor, efectivelor și
dăruită cu abnegație revoluționară
cheltuielilor militare.
binelui și fericirii poporului rtthfiri,
Participantele la adunare au ex
asigurării dreptului fundamental al
primat, in numele milioanelor de
tuturor popoarelor la viață, la pace
femei din România socialistă, ade
și progres, la existență liberă pi
ziunea la programul de pace și de
demnă.
zarmare promovat consecvent de tara
într-o atmosferă de puternic esnoastră, față de noua și strălucita
tuziasm, participantele la adunare
inițiativă a
tovarășului
iu adresat o telegramă tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind reducerea
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
unilaterală cu 5 la sută a armamen
neral al Partidului Comunist Român,
telor, efectivelor și cheltuielilor mi
președintele Republicii Socialiste
litare. In cuvintele lor, vorbitoarele
România.
au dat expresie simțămintelor de

tv
16,15 Glasul Rorhâ-rriei, glas de pace —
cintece patriotice (color)
In jurul orei 18,31) — Transmisiune di
rectă de Ia Palatul Sporturilor și
Culturii : Marea adunare populară
a oamenilor muncii din Capitală
consacrată dezarmării și păcii

cinema
• Liceenii: LUMINA (14 74 16) - 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.
• Pînă trece ploaia de toamnă : STU
DIO (59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Noi, cei din linia întîi : PATRIA
(11 86 25) - 12,30: 16: 19.
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.
> Actorul și sălbaticii : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 18,15.
• 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 : FERENTARI
(80 49 85) - 15; 17,15; 19,30.
• Căutătorii de aur :
COTROCENI
(49 48 48) - 15,30; 18.30.
• Ciuleandra : VIITORUL (10 67 40) 15; 17,15; 19.30.
• Fantomele se grăbesc : POPULAR
(351517) — 15; 17,15; 19,30, PROGRE
SUL (23 94 10) — I5i 17,15; 19,30.
• Păcală: FLAMURA (85 77 12) — 9;
12; 16; 19.
• Adio, arme ; SCALA (11 03 72) — t;
12; 16; 19.
• Dragostea cu parfum de rășină —
9; 11; 13,15; 15,30, Mondo umano —
17,45; 20 : TIMPURI NOI (15 61 10).
• Aventurile veveriței Misi — 9; 11;
13. Hallo, taxi î — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38).
• Aripi roșii : BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 17,15; 19,30.
• Trebuie să-ți joci rolul : UNION
(13 49 04) — 8; 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;
13,30;
15,45; 18; 2D, 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.

20,00 Telejurnal
20,20 Pentru liniștea planetei. Spectacol
llterar-muzical (color)
20,45 Cadran mondial (color). O nouă șl
strălucită inițiativă a președintelui
Nicolae Ceaușescu
21.05 Sub cer senin In liniște șl pace
țcolor). Reportaj-eseu
21^0 Patrie, p&mînt al păcii — cintece
și versuri (color)
21,40 Telejurnal

• Drumul spre victorie : CULTURAL
(83 50 13) - 9; 12; 15; 19.
• Bonner fiul : FAVORIT (43 81 79) 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Gheața verde : VICTORIA (16 28 79)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19,30. DACIA
(50 3594) — 9; 11.15; 13.30: 15,43; 18; 20.
• Luptătorul cu
sabia : PACEA
(7130 85) — 15: 17.15; 19,30, MtfNCA
(21 50 97) — 10; .15; 17,15; 19.30.

teatre
• Teatru! National
(14 7171, ««la
mică) : Hagi Tudose — 19.
• Filarmonica
„George
EnesCu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic.
Dirijor :
Ram on
*
Tort
Lledo. Solistă : Esperanza Abad (Spa
nia) — 18.
• Opera Română (ÎS TS 57) î Peer
Gynt — 18.
• Teatrul de. operetă (1
* 80 11)
Vit
toria și-ai ei husar — 18,30.
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra
*
(sala Schitu Mâgurearru, H 7548) :
Secretul familiei Posket — 18 î (sala
Grădina Icoanei, 11 85 44) s Intr-un
parc, pe o bancă — 18.
• Teatru] Mio (14 70 *
1)«
Amurgul
burghez — 19.
• Teatrul Foarte Mie (14 09 46) < Atenție, «e filmează — 19,30.
• Teatrul de comedia (18 *4 89) ■: Tur
nul de fildeș — 10.
• Teatrul „C. I. Nottara
*
(SltlH,
sala Magheru) : Rls «1 plina — 10 ;
(sala Studio) : Sentimente al nafta
lină — 18.30.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic.
14 72 34) ; Arta conversației — 10.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tânase" (sala Savoy, 15 58 78) i Tempo,
tempo șt eeal — 10 ; (sala Victoria,
50 58 65) : Eu vă fae aâ rtdețl — 10.
• Teatru) „Ion Creangă" (59 te 55) :
De la Stan șl Bran la Muppets — it
Cenușăreasa —■ 18,
• Circul București (ÎS 41SS) î Gala
surprizelor — 19.

Domnule Președinte,
Vă mulțumesc pentru călduroasele salutări pe care mi le-ați adresat cu
ocazia celei de-a doua Convenții Naționale a Partidului Renovator Derrtocratic, cind am fost investit in funcția de președinte al partidului.
Consider că este un moment prielnic pentru a reînnoi sentimentele
noastre de prietenie și de respect reciproc al liniilor politice proprii' ale
fiecăruia dintre partidele noastre, realizind permanent în acțiunea noastră
comună îmbunătățirea condițiilor politice, sociai-economice și culturale ale
popoarelor noastre, bunăstarea și garantarea unei păci trainice.
Cu respectuoase salutări,

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele
Partidului Renovator Democratic
din Portugalia

județul suceava: Planul

pe 11 luni la producția-marfă
industrială a fost îndeplinit

Oamenii muncii din industria ju
dețului Suceava au îndeplinit, cu 11
zile mai devreme, planul producțieimarfă industriale pe 11 luni ale aces
tui an, succes care creează condiții
pentru a se obține, pînă la sfirșitul
lunii noiembrie, o producție supli
mentară în valoare de 680 milioane
lei.
Datorită aplicării măsurilor pre
văzute în programele de moderni
zare a proceselor de producție,
planul productivității muncii a fost
depășit cu 3,1 la sută, obținindu-se,
de asemenea, importante economii
de metal, energie electrică, combus
tibil, material lemnos. Totodată, au
fost onorate în întregime comenzile
și contractele încheiate cu parteneri
de peste hotare. Rezultate bune au
fost înregistrate și în activitatea de
investiții.

în telegrama adresată cu acest prilej
tovarășului NICOLAE CBAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii,
de Comitetul județean Suceava al
P.C.R., se arată că succesele obținute
pînă acum exprimă adeziunea oame
nilor muncii suceveni la politica in
ternă și externă a partidului nostru,
la strălucita inițiativă a conducăto
rului partidului și statulili nostru
privind reducerea cu 5 ia sută a
armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare, iar la referendumul
din 23 noiembrie vor spune un DA
hotărit, aprobînd astfel această ini
țiativă pătrunsă de inaltă răspundere
pentru viața și munca poporului,
pentru făurirea unei lumi fără arme
si fără războaie.
J , (Agerpreș)

Cronica zilei
$Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Libaneze, joi după-amiază a
«șvut loc în Capitală o manifestare
tulturală organizată de institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu
străinătatea, îr> cadrul căreia au fost
prezentate impresii de călătorie din
această țară.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.RjC.S. și Ligii române de
prietenie cu popoarele din Asia Și
Africa, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, un numeros
public.
A fost prezent Maurice Bassous,
ambasadorul Republicii Libaneze la
București.
(Agerpreș)

vremea
Institutul <Hp meteorologie și Metrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 21 noiembrie, ora 20 — :I4 no
iembrie, ora 20. In tară : Vremea «se va
menține îr> general închisă, cti cerul
mai mult noros. Vor cădea burnițe și
ploi slabe, in toate regiunile, mai ales
in cele nordice și vestice. La Mhnte,
precipitațiile vor fi și sub formă de
lapoviță și ninsoare. Virnul va sufla
slab pînă la moderat, cu unele, inten
sificări, în sudul teritoriului, c»i 35—44
km pe oră spre sfirșitul Inter valului.
Temperaturile minime noctunte vor fi
cuprinse intre minus 5 șl piua 5 grade,
iar cele maxime diurne inti/; zero și
10 gratie, Izolat mai
ridicate. Se va
semnai» ceată, fnai frecventă in sadul
și estul tării șl îndeosebi la începutul
intervalului. Izolat. In zboelfe depresionane, vor fi condiții de .ftujmare a po
leiului. în București ; Vremea se va
menține in general închâsă. cu cerul
mai mult noros. Vor cădefa burnițe. în
l Prima parte a Intervafulșii. Vîrrtul va
sufla slab pină ia moderat , cu tendință
do intensificare spre sffrtșitul interva
lului. Temperaturile mintale nocturne
vor oscila Intre zero si h grade.

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA l
Prezentăm in continuare rezultatele obținute în întrecerea socialist#
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi, indus
triale, unități agricole, transporturi, precum și din domeniul circulației
mărfurilor și al prestărilor de servicii.
Pe baza rezultatelor obținute in cele zece luni care au trecut din acest,
an și a punctajului general stabilit in raport de realizarea indicatorilor
prevăzuti in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii
octombrie pe primele locuri se situează :
IN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE
PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea eloctrocentrale Galați, cu 580 puncte.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Arad, cu 538.7 puncte.
Locul III : întreprinderea elecfroeentrale Timișoara, cu 532,8
puncte.
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR
Locul I : Cariera minieră Ve
lei, județul Hunedoara, cu 1 275,8
puncte.
Locul II : Mina Fundu Moldovei,
județul Suceava, cu 1 246.1 puncte.
Locul III : Mina Turț, județul
Satu Mare, cu 1 219.5 puncte.
ÎN INDUSTRIA
PRODUSELOR REFRACTARE.
CĂRBUNOASE ȘI ABRAZIVE
Locul I : Întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina, cu 661
puncte.
Locul II : întreprinderea de pro
duse abrazive Birlad, județul Vas
lui, cu 503 puncte.
Locul III : întreprinderea „Carbochim" Cluj-Napoca, cu 425,2
puncte.
ÎN INDUSTRIA
DE MAȘINI DE RIDICAT,
MATERIAL RULANT,
CONSTRUCȚII NAVALE.
ECHIPAMENT AERONAUTIC
Locul I ; întreprinderea „Turbomecanîca" București, cu 1 029,6
puncte.
Locul II : întreprinderea de con
strucții aeronautice Ghimbav. ju
dețul Brașov, cil 866,1 puncte.
Locul III : întreprinderea de con
strucții navale îi prelucrări la cald
Drobeta-Turnu .Severin, cu .584,2
puncte.
ÎN INDUSTRIA
DE MAȘINI-UNELTE,
MECANICĂ FINA ȘI SCULE,
ECHIPAMENT SPECIAL
Locul I : Întreprinderea mecani
că Plopeni, județul Prahova, cu
871,7 puncte.
Locul II : întreprinderea „Indus
tria tehnica medicală" București,
Cu 799,9 puncte.
Locul III : întreprinderea nr. 2
Brașov, cu 793,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE FIRE
ȘI FIBRE SINTETICE
ȘI ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea de fire
și fibre poliamidice Roman, jude
țul Neamț, cu 465,9 puncte.
ÎN INDUSTRIA
CELULOZEI ȘI HÎRTifcl
Locul I : Combinatul de celuloză,
hirtie și cartoane Zărncștî. județul
Brașov, cu 556.1 puncte.

Panoul fruntașilor
pe zece luni ale anului
Locul II : Combinatul de celulo
ză și hirtie „Letca"’ Bacău, cu' 456,7
puncte.
Locul III : Întreprinderea de hir
tie „Bistrița" — Prundu Birgăului,
județul Bistrița Năsăud, cu 449,4
puncte.
ÎN INDUSTRIA
PRELUCRĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Heliade"
București, cu 618.5 puncte.
Locul II : întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Iași, cu 246,2
puncte.
Locul III : Combinatul de prelu
crare a lemnului Oradea, cu 212.4
puncte.
ÎN INDUSTRIA BUMBACULUI
Locul I : întreprinderea textilă
Pitești, cu 674,3 puncte.
Locul II : întreprinderea filatura
de bumbac Cimpulung Moldove
nesc. județul Suceava, cu 545,4
puncte.
Locul III : întreprinderea textilă
„11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu,
cu 518,6 puncte.
ÎN INDUSTRIA ULEIULUI,
ZAHĂRULUI SI PRODUSELOR
ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru
industrializarea sfeclei de zahăr
Roman, județul Neamț, cu 991,5
puncte.
Locul II : întreprinderea pentru
industrializarea sfeclei de zahăr Oradea. cu 864,1 puncte.

Locul III : întreprindterea ipentru
industrializarea sfeclei de aahăr
Sascut, județul Bacău, cu, 822,7
puncte.
ÎN AGRICULTURA DE s/fAT UNITĂȚI CU PROFIL APICOL
Locul I : tntreprindepBâ avicolă
de stat Constanța, cu 1 3ț6/6 puncte.
Locul II : întreprindeirea avicolă
de stat Piatra Neamț, ,cu 1 365,7
puncte.
Locul III : întreprinderea avico
lă de stat Suceava» cu 1271,3
puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR NAVALE.
FLUVIALE ȘI MBRIENE
Locul I : întreprinderea de trans
port naval și auto „Delta Dună
rii” — Tulcea, Ministerul Agricul
turii. cu 861,6 puix tr .
Locul II : Administrația fluvială
a Dunării de Jos •— Galați, Minis
terul Transporturior și Telecomu
nicațiilor. cu 'ftă.J! puncte.
Locul III : îr#trt;printierea de na
vigație fluvială „Nav.rom” — Ga
lați. Ministerul Transporturilor și
Telecomunicațiitir, cu 442,8 puncte.
ÎN DOMEJNIUL POȘTEI
ȘI TELECOWUNICATIILOK
Locul I : Direcția județeană de
poștă șj telecomunicații Brăila, cu
378.1 puncte.
Locul II : Direcția județeană de
poștă și telecfomunicațu Suceava,
cu 363,6 puncte.
Locul III : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Botoșani,
cu 345,5 puncte.
ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE
CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri
textile, încălțăminte Ploiești, cu
282.2 puncte.
Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri alimentare București, cu 272,9
puncte.
Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri
metalochimice București, cu 208,5
puncte.
ÎN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI COMUNALE
Locul I r întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și locativă Vrancea, cu 1 511 puncte.
Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și
locativă Caraș-Severin, cu 1 436,7
puncte.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și
locativă Vaslui, cu 1 434,9 puncte.
(Agerpreș)
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FOTBAL • Meciul din etapa a
XIII-a dintre Dinamo și Oțelul s-a
încheiat cu victoria bucureștenilor,
scor 2—0 (2—0), prin golurile înscrise
de Cămătaru (min. 20), la un corner
executat de Bălăci și de Orac <27),
la o pasă a aceluiași Bălăci • în
clasament, pe primul loc Steaua —
22 p. din 12 partide, urmată de
Dinamo — 19 p, din 11 meciuri
• Jocurile etapei a XlV-a vor avea
loc duminică, cu excepția partidei
Steaua — Chimia, care se va -desfă
șura simbătă, 22 noiembrie, de la
ora 14, pe stadionul Steaua • Meciu
rile restante Steaua — Dinamo și
Universitatea Craiova — Sportul stu
dențesc au fost reprogramate la data
de 26 noiembrie • Restanța dintre
F.C. Olt și Dinamo se va juca la
10 decembrie • Meciul Steaua —
Petrolul, din etapa a XVI-a, va avea
loc la 5 decembrie, avindu-se în
vedere pregătirea campioanei noas
tre și europeană intercluburi pentru
partida cu River Plata, de la Tokio
— 14 deoembrie. pentru „Cupa in
tercontinentală” • Intr-un interviu
acordat agenției T.A.S.S., antrenorul
echipei Dinamo Kiev, Oleg Lobanovski, a declarat că va începe la
sfirșitul lui decembrie pregătirile In
vederea meciului Steaua — Dinamo
Kiev pentru „Supercupa Europei”,
meci programat la Monte Carlo, in
ziua de 24 februarie 1987. „Campioa
na României — a declarat LobanovSki — este o echipă valoroasă,
fapt confirmat de succesul remar
cabil obținut intr-o competiție pres
tigioasă cum este «Cupa campionilor
europeni», în care nu există învin
gători Intîmplători" • în prelimina
riile campionatului european intertări, trei echipe au obținut cite un
punct prețios in deplasare : Bulgaria
1—1 cu Belgia, la Bruxelles ; Franța,
6—0 eu R.D. Germană, la Leipzig ;
Polonia, 0—0 cu Olanda, la
Amsterdam.

IntormatH de Ia Inspectoratul General al Miliției —
Direcția circulație

Pe zi ce trece, sezonul rece Iși
face tot mai simțită prezența. Pe nu
meroase tronsoane de drum se întâl
nesc porțiuni alunecoase, care creează
celor de la volan -dificultăți în pilo
tarea autovehiculelor. Riscul derapă
rii este mai maTe !n curbe și pante,
ca și pe drumurile din zonele mon
tane. unde mercurul termometrelor
coboară adeseori sub zero grade. Se
recomandă automobiliștilor multă
prudență în dozarea vitezei și adap
tarea permanentă a acesteia la con
dițiile de vizibilitate, la configura
ția arterelor rutiere și intensitatea
traficului. De asemenea, se impune
înlocuirea pneurilor uzate peste li
mita admisă. La Mirgău, județul Să
laj,
conducătorul autoturismului
2-CS-7902 a fost surprins circulind
cu ambele pneuri din fată extrem
de uzate.
O altă componentă a conduitei
preventive este utilizarea fazei de
intilpire a luminii farurilor, în con
diții de vizibilitate redusă, fapt care
permite ca autovehiculele să poată
fi observate de la distanță, atit de
către conducătorii auto ce vin din
sens opus, cît și de către pietonii
care se pregătesc să traverseze. Cir
culind cu viteză neadecvată în con
diții de ploaie șl de vizibilitate re
dusă. Traian Tamaș a pierdut con
trolul autoturismului l-AB-3780, a
părăsit calea de rulare si s-a izbit
de un copac.
în această perioadă, un fenomen
meteorutier tot ‘mal frecvent este
ceața, semnalată îndeosebi la începu
tul și Ia sfirșitul zilei. AutQmobiliștîlor care circulă în sectoare de

drum afectate de ceată 11 se reco
mandă să se deplaseze moderat, să
evite staționările pe partea carosa
bilă a drumului și să se asigure cu
atenție la efectuarea depășirilor.
Atunci cind se circulă In interiorul
localităților. în condițiile .unei vizi
bilități mult diminuate, se impune
deosebită atenție la executarea vira
jelor. pentru a nu surprinde cti auto
vehiculele pietonii aflați în traver
sare. care nu pot fi totdeauna obser
vați la timp in unghiul de lumină
al farurilor. La Brașov. Adrian Cibău, care a încercat să traverseze în
fugă și prin loc nepermis la lăsarea
serii
prin
fața
autoturismului
l-BV-3415 a fost evitat doar dato
rită prudenței celui aflat Ia volan.
La Ploiești. într-o situație similară,
precauția cu care a condus șoferul
autoturismului 15-B-8458 a fost deci
sivă în prevenirea lovirii a doi pie
toni imprudenți.
La fel de importantă pentru si
guranța deplasării cu autovehiculele
este. înainte de a pomi la drum,
curățirea parbrizelor, a lunetei și
geamurilor laterale de condensul
depus în timpul nopții. Aceasta va
asigura conducătorilor auto o mai
bună vizibilitate din interiorul mași
nii. în același scop se recomandă
automobiliștilor să monteze la auto
vehicule oglinzile retrovizoare late
rale. Sondajele efectuate de către
agenții de circulație relevă faptul că
nu toți conducătorii auto amatori
folosesc aceste acoesorii deosebit de
utile la schimbarea direcției de
mers, la efectuarea virajelor, pre
cum șî a depășirilor.
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Inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu
in interesul păcii, progresului, bunăstării oamenilor!
r

„O inițiativă realistă, constructivă, in interesul păcii și
î dezarmării,
al progresului întregii omenirii". Astfel este
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unanim și pretutindeni apreciată hotărîrea României de
a reduce cu 5 la sută, încă din acest an, armamen t
tele, efectivele șj cheltuielile militare. Puternicul ecou
al acestei inițiative, ca și al Apelului președintelui
Nicolae Ceaușescu, adresat tuturor statelor europene, î
S.U.A. și Canadei pentru întreprinderea de către fiecare, 1
în mod unilateral, a unor acțiuni asemănătoare, își are,
desigur, explicație în faptul că, urmat și de celelalte î
state, exemplul României ar însenina climatul politic I
mondial, ar deschide calea dezarmării, ar avea multiple î
rezultate pozitive pe scară planetară.
Este un adevăr tragic că, pentru prima oară în istoria
sa multimilenară, omenirea este confruntată cu spectrul 1
dispariției, ca urmare a acumulării unui imens potențial
î
distructiv. în primul rînd atomic. Tot atît de tragic este
faptul că într-o lume în care continente întregi sînt con î
fruntate cu spectrul subdezvoltării, anual se irosește
pentru înarmări uriașa sumă de 1000 miliarde dolari, î
răpind, astfel, de la scopurile civile vaste resurse finan ț
ciare, atît de necesare pentru dezvoltarea economică și
ridicarea standardului de viață al popoarelor. Un imens
potențial uman, care în prezent se află sub arme, este
folosit în scopuri neproductive ; în același timp, în loc să ț
slujească vieții, progresului, vaste capacități productive, î
laboratoare, institute de cercetări, precum și peste o
jumătate de milion de oameni de știință lucrează pentru î
făurirea unor noi arme destinate distrugerii, morții.
Să ne imaginqm, prin contrast, ce efecte pozitive ar
î
avea dacă statele semnatare ale Actului final de la Hel i
sinki ar trece la reducerea cu 5 la sută a armamentelor, ț
efectivelor și cheltuielilor ' militare, așa cum propune
ț
România.
Este știut că Europa este continentul care deține la î
ora actuală nefaste „recorduri” în ce privește cheltuie
lile pentru înarmări (împreună cu S.U.A. și Canada - î
circa 80 la sută din totalul bugetelor militare mondiale),
numărul de militari, numărul de avioane, tancuri, nave
de război, de diverse alte arme dintre cele mai perfec
ționate, pentru a nu mai vorbi de cele peste 15 000 în î
cărcături nucleare și de noile rachete cu rază medie de î
acțiune. Așa cum arată graficul alăturat, prin aplicarea /
propunerilor României, din uriașele arsenale ale conti
nentului ar dispărea, printre altele, un număr important <
de avioane de luptă, de tancuri și nave de război, cu (
sumele economisite putindu-se construi spitale, școli și î
apartamente care să fie folosite de milioane și milioane î
de oameni.
î
Graficele din partea de jos, în dreapta paginii, înfă
țișează creșterea continuă, de-a lungul ultimelor decenii, î
a efectivelor militare pe glob, care în prezent de î
pășesc 29 de milioane de persoane. Ce înseamnă î
întreținerea, instruirea și dotarea acestora este înfă \
țișat în graficul de dedesubt : aproape două treimi î
din totalul cheltuielilor militare mondiale. Or, prin redu
cerea cu 5 la sută a efectivelor, așa cum a propus Româ
nia, s-ar ecpnomisi o sumă cu ajutorul căreia s-ar putea
crea aproape tot atîtea locuri de muncă cit reprezintă în î
prezent numărul șomerilor din țările capitaliste dezvol
tate !
î
lată numai cîteva considerente pentru care se poate î
spune că propunerile României vin în întîmpinarea inte ț
reselor fundamentale ale întregii umanități, ele fiind de
î
natură a deschide perspectiva unei lumi din care să dis
ț
pară norii întunecați ai primejdiei unei conflagrații de
vastatoare, în care nesiguranța și teama să facă loc în î
crederii, o lume a înțelegerii și colaborării internaționale, î
a liniștii și securității, progresului și păcii.
î

In locul mijloacelor de distrugere. . . . . . . . mijloace de îmbunătățire a vieții
APLICAREA PROPUNERII ROMÂNIEI AR ÎNSEMNĂ
*

Reducerea arsenalelor europene cu:

1200 AVIOANE DE LUPTĂ

5000 TANCURI

225 NAVE DE RĂZBOI

Realizarea de obiective social-culturale:

=

120000 DE SPITALE

DOTĂRILE 9 fi
PENTRU
A” MILIOANE

11 MILIOANE DE APARTAMENTE

J

DIN CAZĂRMI-ÎN UZINE
Șl PE OGOARE!
In prezent 29 milioane militari

MAI PUȚINI MILITARI ÎN LUME ÎNSEAMNĂ MAI MULȚI
CONSTRUCTORI, MAI MULTE FONDURI DE DEZVOLTARE CIVILĂ
•s

o reducere cu

După decenii de creștere
continuă a efectivelor
1

SUMĂ CU CARE
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ar însemna
ti

31,9
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NOI LOCURI
DE MUNCĂ
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ROMÂNIA ÎN ANUL
INTERNAȚIONAL AL PĂCII

ț
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înfăptuirea dezarmării

-cerință primordială a progresului
economic pe plan mondial
„Uriașele resurse materiale, tehnico-științifice și
umane care se cheltuiesc astăzi pentru înarmări tre
buie să fie puse în slujba vieții, a progresului, a solu
ționării unor probleme care afectează profund viața
multor popoare ale lumii".
NICOLAE CEAUȘESCU
In ansamblul programului unitar
pe- care România socialistă îl pre
conizează și il susține în scopul opri
rii cursei înarmărilor și trecerii la
dezarmare, în primul rind la dezar
mare nucleară, un loc important, îl
ocupă — asa cum s-a relevat
și in cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU la recenta
sesiune a Marii Adunări Naționale
— propunerile privind reducerea
cheltuielilor militare și folosirea
fondurilor astfel realizate pentru
dezvoltarea economico-socială a po
poarelor. In acest sens, președintele
țării noastre a adresat tuturor sta
telor europene, S.U.A. și Canadei
chemarea de a proceda fiecare la
reducerea cu cel puțin 5 la sută a
înarmărilor, chiar înaintea realizării
unui acord corespunzător în acest
domeniu. în ce o privește. România
este hotărîtă să acționeze intr-o ase
menea direcție, dovadă legea adopta
tă de Marea Adunare Națională pri
vind reducerea de către țara noastră,
încă în acest an, a armamentelor,
efectivelor si cheltuielilor militare
cu 5 la sută și consultarea poporu
lui, în cadrul referendumului de la
23 noiembrie, în această problemă de
o deosebită însemnătate națională și
internațională.

IMPORTANT
OBSTACOL
ÎN
CALEA LICHIDĂRII SUBDEZVOL
TĂRII. Reconversiunea cheltuieli
lor militare este o problemă în abor
darea căreia secretarul general al
partidului nostru pornește consec
vent de la considerentul că între
cursa înarmărilor și progresul po
poarelor există un raport invers pro
porțional, ce își găsește expresia in
faptul că sporirea cheltuielilor mili
tare frinează puternic dezvoltarea
economică și socială a statelor, re
prezintă unul din cele mai impor
tante obstacole în calea lichidării
subdezvoltării, a marilor decalaje ce
despart țările bogate de cele sărace.
Și, dimpotrivă, reducerea bugetelor
militare este de natură să impulsio
neze procesul dezvoltării în toate
țările, îndeosebi in cele rămase in
urmă pe plan economic, să asigure
propășirea întregii omeniri.
Xn concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu, puternic reafir
mată în acest „An Internațional al
Păcii", înlocuirea programelor de
înarmare cu programe de dezvolta
re economico-socială se pune în pre
zent cu o acuitate mai mare ca oricînd. Căci nicicind n-au fost irosite
în lume atîtea resurse în scopuri de
exterminare și distrugere. Nicicînd
nu au fost la ordinea zilei atîtea
proiecte vizînd producerea și ampla
sarea, inclusiv în spațiul cosmic, a
noi și noi arme tot mai sofisticate și
ucigătoare, a căror fabricare să am
plifice în continuare bugetele milita
re, ca să nu mai vorbim de faptul
că prin simpla lor existență aceste
arme atîmă ca o permanentă sabie
a lui Damocles asupra tuturor po
poarelor. Pe de altă parte, niciodată
n-au existat atîtea nevoi de fonduri
pentru dezvoltarea economico-socia
lă a popoarelor, pentru soluționarea
unor probleme atit de grave ca
acelea cu care se confruntă astăzi
economia mondială sau pe care le
ridică extinderea sărăciei si mize
riei în lume.
Se știe că situația economico-so
cială moștenită de statele lumii a
treia este, in genere, deosebit de
grea: o economie rudimentară, ce nu
satisface nici pe departe nevoile de
subzistență ale popoarelor respective
(milioane de oameni mor anual de
foame) ; un tablou social în care
analfabetismul și bolile se înscriu ca
adevărate flageluri pe vaste întinderi
ale globului, unde trăiesc aproape
trei pătrimi din populația planetei.
Curmarea acestor grave stări de
lucruri necesită uriașe fonduri, mari
resurse financiare, materiale și uma
ne. Aceasta cu atît mai mult cu cît

prăpastia care separă țările bogate
de cele sărace, departe de a se
micșora, se adincește continuu — cu
consecințe dintre cele mai profunde
asupra întregii vieți internaționale.
Astfel, pe plan economic, menținerea
stării de subdezvoltare, a decalajelor,
care duc la restrîngerea pieței mon
diale, constituie unul din factorii
care stimulează criza și instabilitatea
economică. Pe plan politic, decala
jele reprezintă o sursă de tensiune
și încordare, generind pericolul unor
conflicte intre state, cu urmări ex
trem de grave pentru pacea iumii.
EFECTELE NEFASTE ALE PO
LITICII IMPERIALISTE. Or. ce
se întâmplă ? în condițiile în care
cheltuielile militare pe plan mondial
cresc necontenit (de la 455 miliarde
de dolari in 1980, la 1 000 miliarde
în 1985), sprijinul acordat de statele
avansate celor rămase în urmă se
reduce. Asistența oficială pentru dez
voltare, de exemplu, s-a diminuat
de la 0,35 Ia sută din produsul na
țional brut al țărilor dezvoltate . în
1980 la 0,32 Ia sută în 1985, adică la
mai puțin de jumătate din angaja
mentul asumat de țările donatoare.
Dacă la începutul actualului deceniu
cheltuielile militare mondiale de
pășeau de 20 de ori ajutorul pentru
dezvoltare, la sfirșitul anului trecut
ele îl întreceau de aproape 40 de ori.
Desigur, lichidarea subdezvoltării
presupune, pe lingă intensificarea
sprijinului acordat pe plan interna
țional, sporirea efortului propriu al
statelor în cauză. Dar. oricât ar
părea de neconceput, in realitate
acest efort — și așa limitat datorită
mijloacelor reduse de care dispun
aceste state — este ciuntit de cursa
înarmărilor, deoarece politica impe
rialistă antrenează tot mai mult în
viitoarea înarmărilor țările în curs
de dezvoltare. Potrivit statisticilor
S.I.P.R.I. (Institutul de cercetări in
problemele păcii din Stockholm),
producția de arme a țărilor lumii a
treia a sporit, între 1950—1985, de 600
de ori ; iar numărul producătorilor
— de la 2 la 54. Cheltuielile milita
re ale țărilor sărace absorb anual,
în medie, 6 la sută din produsul lor
național brut, in timp ce ritmul de
creștere a P.N.B. a fost de numai
1,3 la sută pe an în prima jumătate
a actualei decade, ceea ce înseamnă
că înarmările au redus substanțial
producția statelor respective.
Firește, nu țările sărace creează
principalele probleme in ce privește
irosirea de resurse în scopuri mili
tare. Ansamblul țărilor în curs de
dezvoltare, inclusiv acele zone în
care persistă conflicte și există con
centrări de trupe și de armamente,
nu reprezintă decît 16 la sută din
cheltuielile militare mondiale. Dar
dacă, privite intr-un context global,
bugetele militare ale țărilor lumii a
treia par reduse, nu același lucru se
poate spune atunci cîn,d Ie raportăm
la resursele modeste ale acestor
state și, mai ales, la nevoile lor
urgente de natură economică și so
cială. Cheltuielile militare ale țărilor
subdezvoltate reprezintă 30 Ia sută
din totalul resurselor investite în
economie, resurse care, și neciuntite
de înarmări, ar fi insuficiente pentru
a se accelera recuperarea rămînerii
lor în urmă. Iar aceste cheltuieli
nu stau pe loc : numai în prima
jumătate a actualei decade, resursele
alocate de statele lumii a treia pen
tru înarmare au sporit cu peste 40
la sută.
Totodată, dezordinea monetară și
dezechilibrele în balanțele de plăți
externe, exacerbarea măsurilor protecționiste și restrîngerea comerțului
internațional — fenomene pe care
înarmările le întrețin și le amplifi
că — se răsfrîng în modul cel mat
acut asupra țărilor în curs de dez
voltare, ale căror economii sînt de
osebit de fragile la impactul acestor
factori. Deosebit de pregnant a ieșit
in evidență acest fapt in ultimii

ani, cînd deficitele bugetare în creș
tere, datorate îndeosebi escaladării
cheltuielilor militare, au dus — prin
intermediul dobînzilor înalte și al
supraevaluării unor monede — la o
puternică instabilitate financiară,
care, la rindul ei, a contribuit la agravarea problemei datoriilor exter
ne și blocarea procesului dezvoltării
în țările rămase în urmă. Astfel,
prin multiple căi si canale, cursa
înarmărilor se dovedește a fi unul
din principalii factori ai menținerii
și adîncirii subdezvoltării, a decala
jelor dintre state, unul din obstacole
le majore in calea restructurării eco
nomiei mondiale și înfăptuirii unei
noi ordini economice internaționale.
„DIVIDENDELE" DEZARMĂRII.
Aspectele evocate, la care s-ar putea
adăuga multe altele, subliniază preg
nant nu numai oportunitatea, ci și
caracterul stringent al noii propuneri
a președintelui Nicolae Ceaușescu
privind reducerea cu cel puțin 5 la
sută a înarmărilor, chiar înainte de
a se ajunge la un acord corespunză
tor in acest domeniu. Fondurile ast
fel eliberate ar urma să fie folosite
pentru combaterea foametei, șomaju
lui, subdezvoltării, precum șl pentru
soluționarea altor probleme ale pro
gresului economic și social, ale asi
gurării bunăstării, libertății și inde
pendenței fiecărei națiuni.
Apare limpede ce consecințe bine
făcătoare ar avea traducerea în viață
a propunerii președintelui României
dacă se are in vedere că, potrivit
calculelor U.N.C.T.A.D.. investirea
in scopuri .productive, timp de zeco
ani, a 50 miliarde de dolari (cit re
prezintă 5 la sută din actualele chel
tuieli militare mondiale) ar spori cu
peste 25 la sută produsul intern
brut al țărilor în curs de dezvoltare,
care, în cele mai multe cazuri, stag
nează sau este chiar în regres. Un
asemenea impuls economic ar facilita
achitarea unei bune părți din datoria
externă și, în consecință, reducerea
apreciabilă a acestei uriașe poveri ce
tinde să sufoce lumea săracă.
După alte calcule, efectuate de
O.N.U., o dezarmare parțială, in
cursul anilor ’80, de 25 la sută și de
15 la sută in anii ’90 și canalizarea
în scopul dezvoltării a sumelor de
venite disponibile ar duce la crește
rea consumului și a venitului națio
nal, în medie, cu 21,3 Ia sută în ță
rile Amcricii Latine, cu 47,6 la sută
in țările cel mai puțin dezvoltate din
Asia și cu 166,7 la sută in statele
sărace din Africa. O creștere de o
asemenea amploare a forțelor de
producție în țările respective ar pre
supune, firește, ample programe de
investiții, a căror realizare nu ar pu
tea fi concepută fără participarea în
tregii industrii mondiale. In felul
acesta, folosirea resurselor eliberate
prin dezarmare în scopul lichidării
subdezvoltării, a decalajelor econo
mice ar fi nu numai în avantajul
țărilor in cauză, ci și a! celorlalte
state, inclusiv al celor puternic dez
voltate, care și ele sînt confruntate
cu fenomene ale crizei economice
(folosirea incompletă a capacităților
de producție, șomaj, dezordine mo
netară etc), ar duce la intensificarea
colaborării între toate statele. ,
Desigur, reducerea efectivă a buge
telor militare este o sarcină comple
xă, dar, în același timp, pe deplin
realizabilă — dacă se va înțelege ca
racterul ei stringent, dacă se va da
dovadă de voința politică necesară,
dacă opinia publică, popoarele își
vor face mai puternic auzit glasul.
România, așa cum arăta recent tova
rășul Nicolae Ceaușescu, va acționa
cu toată hotărîrea în această direcție,
deoarece numai asemenea inițiative,
concretizate în măsuri efective, sînt
în interesul popoarelor, servesc pro
gresului și indepepdenței lor, cores
pund pe deplin nobilelor obiective
ale Anului Internațional al Păcii.
Gh. CERCELESCU

„Dezarmarea, în primul rind dezarmarea
nucleară - problema fundamentală
a omenirii"
Concluzii ale dezbaterilor din Comitetul politic al Adunării
Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— N. Chilie transmite : Comitetul
politic al Adunării Generale a O.N.U.
a încheiat dezbaterea ansamblului
problematicii dezarmării de la actua
la sesiune, care constituie mandatul
acestui organ principal al Adunării
Generale.
Dezbaterile au prilejuit o analiză
aprofundată, cu participarea tuturor
statelor, a problemelor de impor
tanță cardinală ale opririi cursei
înarmărilor și înfăptuirii dezarmării,
ale cărei rezultate au fost consem
nate in cele 64 de rezoluții adoptate.
Concluzia de bază care se des
prinde atit din dezbateri, cît si din
rezoluții este aceea că în etapa ac
tuală a evoluției internaționale în
făptuirea dezarmării, în primul rînd
a dezarmării nucleare, și consoli
darea pe această cale a păcii repre
zintă problema fundamentală a ome
nirii fără de care nu pot fi con
cepute normalizarea climatului poli
tic mondial, sporirea încrederii in
tre state și prevenirea riscului izbuc
nirii unei catastrofe nucleare. Din
dezbateri a rezultat cu pregnanță
că realizarea unor măsuri practice
de dezarmare și reducerea cheltuieli
lor de înarmare se impun ca o con
diție esențială a materializării drep
tului popoarelor la dezvoltare și pro
gres.
Apelurile adresate principalelor
puteri nucleare și celorlalte state
puternic înarmate, cuprinse in rezo
luțiile adoptate, 'se referă în primul
rînd la necesitatea de a se trece de
la declarații despre dezarmare la
fapte concrete, la măsuri practice,
Ia negocieri autentice, în cadru atit
bilateral, cît si multilateral, pentru
stoparea actualei competiții militare,
reducerea substanțială a armamente
lor nucleare si conventionale, preve
nirea militarizării spațiului cosmic și
înfăptuirea unor pași reali ne calea
dezarmării generale și totale, sub un
control international strict și eficace.
Abordarea complexă a problemati
cii dezarmării, demararea unor ac

țiuni paralele, care, punind în centru
dezarmarea nucleară, să vizeze și re
ducerea armamentelor convenționale,
a forțelor armate, și cheltuielilor mi
litare, cit și sporirea încrederii între
state s-au impus ca un element nou.
regăsit cu mai multă pregnantă în
luările de cuvinl ale marii majorități
a reprezentanților statelor membre.
Aceasta a condus și la adoptarea
deciziei de constituire a comitetului
pregătitor al celei de-a treia sesiuni
speciale a Adunării Generale a
O.N.U. consacrate dezarmării, orga
nism care, cuprinzând 78 de state, va
începe în 1987 procesul efectiv de
examinare ă problemelor organizato
rice și de fond ale acestei sesiuni,
care se anunță de pe acum ca un
eveniment major al vieții internațio
nale. Pe aceeași linie se înscrie și ce
rința adresată Conferinței pentru de
zarmare de la Geneva de a-și acce
lera negocierile asupra proiectului unui program cuprinzător de dezar
mare, astfel incit acesta să poată fi
înaintat îmcă în prima parte a anului
viitor Adunării Generale a O.N.U.
în același context. Comitetul poli
tic al Adunării Generale, răspunzând
preocupării'statelor fată de creșterea
cheltuielilor militare si efectele
profund negative ale acestora asupra
eforturilor națiunilor de dezvoltare și
progres, a hotărît convocarea la New
York, in august-septembrie 1987, a
Conferinței internaționale privind re
lația dintre dezarmare și dezvoltare,
reuniune la care sînt invitate să par
ticipe toate statele lumii. Această
conferință este chemată să examineze
de o manieră concretă dimensiunile
la care au ajuns în prezent cheltuie
lile militare , ale statelor și efortul de
înarmare la scară globală, efectele
lor profund dăunătoare asupra vieții
social-economice din toate țările, pre
cum și modalitățile prin care resur
sele eliberate . prin oprirea cursei
înarmărilor și înfăptuirea dezarmării
pot fi orientate șore destinația lor
firească, pa,sfiită. în direcția spriji
nirii eforturilor de progres ale tutu
ror națiunilor, în primul rînd ale
țărilor in curs de dezvoltare.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Protest al Libanului la O.N.U. • Continuarea luptelor în zona
de sud a Beirutului
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— Reprezentantul libanez la Națiu
nile Unite a înmânat secretarului ge
neral . al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, o scrisoare a guvernului Li
banului in care se exprimă protestul
față de noile raiduri israeliene in re
giunile sudice ale tării. Guvernul li
banez, se arată in document, con
damnă aceste atacuri, subliniind, tot
odată. că persistenta lor reprezintă o
flagrantă și continuă violare a prin
cipiilor de drept internațional și ale
Cartei O.N.U., asemenea acțiuni avînd drept scop să agraveze situația
din suiduil Libanului.
în această situație, se menționează
în scrisoare, guvernul libanez își re
zervă dreptul de a cere. în momentul
pe care îl va considera oportun, con
vocarea Consiliului de Securitate al
O.N.U.

BEIRUT 20 (Agerpres). — In zona
de sud a capitalei libaneze au fost
semnalate noi schimburi de focuri,
între forțe ale grupării politioe Amal
și luptători palestinieni din taberele
de refugiați. Ecourile exploziilor de
obuze au putut fi auzite ân întregul
perimetru al capitalei — relevă agenția Reuter. Potrivit aceleiași
surse, luptele între cele două părți
aflate în conflict, cane au reizbucnit
in urmă cu trei săptămini. s-au sol
dat cu peste 100 de morți. inclusiv
din rindul persoanelor civile.
Joi. avioane de luptă israeliene au
bombardat tabere de refugiați pa
lestinieni din zona orașului-port
Saida. Atacul a fost al treilea efec-

Condamnarea

regimului

PARIS 20 (Agerpres). — Mișcarea
împotriva apartheidului din Franța
a luat inițiativa desfășurării unei
campanii la scară națională în
sprijinul cererii ca firmele franceze
să-și înceteze activitatea in Repu
blica Sud-Africană. în cadrul unei
conferințe de presă s-a subliniat că,
în pofida rezoluției Organizației
Națiunilor Unite cu privire la insti
tuirea de sancțiuni economice împo
triva regimului rasist de la Pretoria,
peste 100 de firme franceze continuă
să colaboreze activ cu autoritățile
din această țară. Mișcarea împotriva
apartheidului a înaintat o petiție
concernului petrolier francez „Total"
in care se cere sistarea operațiunilor
in R.S.A.

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— Comitetul pentru probleme poli-,
tice și de securitate al Adunării Ge
nerale a O.N.U. s-a pronunțat pen
tru excluderea regimului rasist de

tuat de aviația israeliană în această
săptămînă împotriva taberelor pa
lestiniene din zonă. Bombardamen
tul a cauzat victime și pagube ma
teriale.
Pe de altă parte, agențiile inter
naționale de presă semnalează că un
automobil avînd la bord material
detonant a explodat la un post al
Forței interimare a Națiunilor Unite
din Liban (U.N.I.F.I.L.), situat în
apropiere de orașul Tyr. Doi mili
tari din contingentul O.N.U. au fost
uciși, iar alți trei răniți.

TEL AVIV 20 (Agerpres). —. Auto
ritățile israeliene de ocupație din te
ritoriul de pe malul de vest al Ior
danului au interzis unui profesor uni
versitar. Mohammad Shadid. șeful ca
tedrei de științe politice de la Uni
versitatea An-Najah, să mai predea
după ce acesta a realizat un sondai
care ilustra sprijinul masiv al popu
lației arabe față de Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei. într-o de
clarație citată de agenția Reuter, pro 
fesorul universitar a spus că autori
tățile de ocupație i-au comunicat in
terdicția de a măi preda după res
pingerea de către el a cererii lor de a
Sicrie un articol în care să schimbe
concluziile sondajului.
Potrivit rezultatelor sondajului,
realizat pentru ziarul „Al Fajr“ din
Ierusalimul de est,' în urmă cu două
luni, în rindul a 1 000 de locuitori arabi, 93 la sută din populația palesti
niană din teritoriile de pe malul de
vest al Iordanului și Gaza consideră
O.E.P. drept reprezentantul său.
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la Pretoria din cadrul participanților la reuniunile consultative ale
statelor participante la Tratatul cu
privire la Antarctica. Rezoluția
adoptată în acest sens de acest orga
nism al Adunării Generale are la
bază cererea statelor africane,
precum și rezoluția politică a reu
niunii la nivel înalt a țărilor neali
niate. desfășurată anul acesta la
Harare.
WASHINGTON 20 (Agerpres). —
Firma ..Eastman Kodak Co." a anuntat că își va înceta activitatea în
Africa de Sud si că va interzice
vînzarea tuturor produselor sale în
R.S.A. de către terțe țări.
„Eastman Kodak Co." se adaugă
celor aproximativ 20 de mari com
panii americane care aU precizat
că-si încetează activitatea în R.S.A.
datorită fgptului că guvernul aces
tei țări continuă politica de apart
heid.

I—--------- —------------- -PRIMIRE. Tovarășul Todor Jivkov,
secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al RepuIblicii Populare Bulgaria, l-a pri
mit pe Vasile Pungan, Care și-a
prezentat scrisorile de acredita
re în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al ReI
publicii Socialiste România la
Sofia.
I

PREZIDIUL C.C. AL P.C. DIN
CEHOSLOVACIA. întrunit la PraIga a ascultat informarea prezen
tată de Gustav Husak. secretar
general al C.C. al p.C.C., cu privire
Ila întilnirea de lucru a conducăto
rilor partidelor comuniste si mun
citorești din țările socialiste mem
bre ale C.A.E.R.. care a avut loc
Ila Moscova. în zilele de 10 si 11
noiembrie.

I
|

I

ÎNTREVEDERE. Todor Jivkov,
secretar general al C.C. al P.C. Bul
gar. a avut o întrevedere cu Horst
Schmitt, președintele Partidului
Socialist Unit din Berlinul occi
dental, relatează agenția B.T.A.
Convorbirea s-a referit la aspecte

ale activității celor două partide și
la probleme internaționale de in
teres comun.

CONGRES. Cel de-al III-Iea
Congres al Partidului Socialist Re
voluționar Somalez, de guvernămînt. l-a reales pe Siad Barre in
calitate , de secretar general al
acestei formațiuni politioe pe o
nouă perioadă de cinci ani — in
formează agențiile U.P.I. și France
Presse. Totodată, congresul l-a
desemnat pe Siad Barre candidat
unic pentru viitoarele alegeri pre
zidențiale.
BUGETUL MEXICULUI. Minis
trul de finanțe al Mexicului. Gus
tavo Petricioli. a prezentat. în
parlament, proiectul de buget pe
anul 1987, în care se arată că este
nevoie de fonduri de aproximativ40 miliarde dolari pentru redresa
rea economiei si. mai ales, pentru
rambursarea datoriei externe și
•interne, transmite agenția United
Press International. In expunerea
de motive, ministrul mexican a
subliniat, intre altele, că guvernul
a stabilit o serie de măsuri care
să îi asigure fondurile necesare
aplicării planului său economic.

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt
PREȘEDINTELE PARTIDULUI
MIȘCAREA DEMOCRATICA BRA
ZILIANĂ. Ulysses Guimaraes —
partid care a obținut cele mai
multe voturi In alegerile de Ia 15
noiembrie pentru Adunarea Consti
tuantă si pentru desemnarea noilor
guvernatori ai statelor federale —
a propus organizarea unui refe
rendum national în legătură cu
necesitatea introducerii unor modi
ficări constitutionale ale mandatu
lui prezidențial — transmite agen
ția E.F.E.

DUPĂ 14 SECOLE. Pentru prima
oară după 14 secole de existentă,
uriașul rezervor de apă subteran
de la Erebatan-serai, din centrul

istoric al Istanbululuî, a fost golit
pentru a putea fi curățat. Pompe
puternice au scos timp 'de cîteva
zile apa pentru a permite evacua
rea de pe fundul lacului a celor
30 000 tone nisip și mii depuse de-a
lungul anilor. Rezervorul de apă a
fost construit in anul 532 in timpul
împăratului bizantin Iustinian I
(432—500).

UN NOU ACCIDENT ÎN ELVE
ȚIA. După cel înregistrat cu trei,
săptămini în urmă la un depozit
al uzinelor chimice Sandoz, ioi di
mineață s-a produs un nou acci
dent. de data aceasta, la grupul
chimic „Ciba-Geigy". situat in ve
cinătatea orașului Basel. Ca urma

re a unei manipulări greșite, o
mare cantitate de gaze s-au scurs
în atmosferă, formînd un nor ame
nințător deasupra orașului Basel.

TESTARE CU SURPRIZE. La
Cape Canaveral nu continuat expe
riențele organizate de N.A.S.A.
privind testarea acțiunilor echipa
jului unei navete spațiale in caz
de avarie produsă inainte de de
colare, fiind desfășurat un exer
cițiu de evacuare a astronauților.
In cursul exercițiului s-au produs
mai multe incidente, in urma
cărora cei cinci astronauți participanți, care vor alcătui echipajul
navetei „Atlantis", au suferit răni
ușoare, menționează agenția United

Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.
și-a încheiat lucrările
MOSCOVA 20 (Agerpres). — Mihai
Chebeleu transmite : La Moscova
s-a încheiat sesiunea Sovietului Su
prem al U.R.S.S., la lucrările căreia
au luat parte M.S. Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al PiC.U.S., alți
conducători de partid și de stat so
vietici. Au fost examinate și apro
bate planul de dezvoltare economică
și socială și bugetul de stat pe anul
1987, raportul cu privire la activita
tea Comitetului Controlului Popu
lar, s-au soluționat alte probleme
ale activității de stat.
Potrivit prevederilor planului de
dezvoltare economică și socială a

U.R.S.S. pe 1987, venitul național va
crește, comparativ cu 1986, cu 4,1 la
sută, volumul producției industriale
— în medie — cu 4,4 la sută, pro
ductivitatea muncii în industrie
cu 4,4 la sută, iar în construc
ții — cu 3,8 la sută, investițiile in
economia națională cu 4,6 la sută.
Planul înscrie, de asemenea, o serie
de măsuri în vederea ridicării în con
tinuare a nivelului de trai material
și spiritual al popoarelor sovietice.
Pentru finanțarea economiei națio
nale bugetul de stat alocă peste 247
miliarde ruble.

Apel adresat parlamentelor și popoarelor
MOSCOVA 20 (Agerpres) — în’ tr-un Apel al Sovietului Suprem al
U.R.S.S. către parlamentele și po! poarele lumii, relatează agenția
■ T.A.Ș.S.. Uniunea Sovietică propune
; ca. in termen de cinci ani, să fie
I reduse cu 50-la sută armamentele
i strategice ofensive ale U.R.S.S. și
j S.U.A.. iar în cursul următorilor
cinci ani — adică spre sfirșitul anu
lui 1996 — să fie lichidate toate ar
mamentele din această categorie ră
mase celor două părți.
Propunem lichidarea totală din
Europa a rachetelor cu rază medie
de acțiune ale U.R.S.S. și S.U.A. și
reducerea radicală a numărului ra
chetelor din această clasă existente
în Asia, se arată în apel. In docu
ment se formulează, de asemenea,
propunerea ca U.R.S.S. șl S.U.A.
să-și asume angajamentul de a nu
folosi, timp de 10 ani, dreptul pe
care îl au de a denunța tratatul din
1972 cu privire la limitarea sisteme
lor de apărare antirachetă șl de a
respecta riguros toate prevederile
acestuia. Sînt propuse, de asemenea,
întărirea tratatului cu privire la
apărarea antirachetă și trecerea
neîntîrziată la tratative între U.R.S.S.
și S.U.A. cu privire la încetarea to
tală a experiențelor nucleare.
Se are în vedere ca toate măsurile
radicale de dezarmare nucleară pro
puse de U.R.S.S. să se realizeze sub
cel mai strict control, inclusiv inter
național, și prin inspecții la fața
locului.

Documentul relevă că Uniunea
Sovietică opune cursei înarmărilor
cosmice o alternativă reală — cuce
rirea pașnică a Cosmosului pe baza
colaborării tuturor statelor, spre bi
nele și propășirea generală.
în acest moment hotărî tor, de
extraordinară răspundere in istoria
omenirii, se menționează în apel.
Sovietul Suprem al U.R.S.S. adresea
ză tuturor parlamentelor și popoare-'
lor apelul de a acționa cu fermitate
pentru trecerea la edificarea unei
lumi fără arme nucleare, la fău
rirea unei securități trainice, egale
pentru toate statele.
Sovietul Suprem al U.R.S.S. con
firmă că este valabil în continuare
si moratoriul unilateral asupra tu
turor experiențelor nucleare, anun
țat de Uniunea Sovietică în urmă cu
peste 15 luni. Ne pronunțăm, ca si
oină acum, se spune in anei, pen
tru interzicerea armei chimice șl li
chidarea tuturor stocurilor de ase
menea arme, pentru respectarea în
tocmai a Convenției cu privire la
interzicerea armei biologice, pentru
reducerea substanțială a armamen
telor conventionale din Europa pe
baza principiilor securității egale a
părților.
Sovietul Suprem al U.R.S.S. este
convins că in procesul general de
eliberare a omenirii de povara nu
cleară nu există țări si popoare mari
si mici. Aceasta ii privește pe toti
și trebuie să fie preocuparea tu
turor. se spune în Apelul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

Plenara C.C. al Partidului Democratic al Poporului
din Afganistan
KABUL 20 (Agerpres). — Joi. la
Kabul a avut loc plenara C.C. al
Partidului Democratic al Poporului
din Afganistan, relatează agenția
Bakhtar. Raportul cu privire la une
le probleme urgente ale partidului
a fost prezentat de secretarul ge

neral al C.C. al partidului. Najibullah. Plenara a satisfăcut cererea lui
Babrak Karmal de a fi eliberat din
toate funcțiile de partid si de stat.
Plenara a ales noi membri si mem
bri supleanti ai C.C. al partidului.

în țările membre ale O.E.C.D.

Perspective incerte privind reducerea șomajului
PARIS 20 (Agerpres). — La Paris
s-a desfășurat o reuniune a miniș
trilor muncii din țările membre ale
Organizației pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.E.C.D.),
comunicatul final relevînd, între
altele, că, din cauza stagnării eco
nomice, in 1987 nivelul șbmajului va
rămine același ca in 1986. transmite
agenția Reuter. Aceasta înseamnă
că. practic, cei 31, de milioane de
șomeri din țările membre înregis
trați oficial în acest an nu vor putea
■găsi un loc de muncă în 1987.
Pentru remedierea acestei situații,
participanții la reuniune recomandă
guvernelor țărilor membre politici
„echitabile și efective" in ce privește
utilizarea celor aflați în stare de

șomaj, precum și „o mai mare flexi
bilitate" în extinderea pieței muncii,
în document se menționează, de
asemenea, că în țările membre din
Europa occidentală se află 19 mi
lioane persoane în căutare de locuri
de muncă, ceea ce înseamnă o rată
a șomajului de 11 Ia sută, care
depășește media de 8,25 la sută pe
ansamblul O.E.C.D.
Institutul vest-german de prognoză
a dat publicității la Bonn un raport
in care se arată că șomajul va
persista in R.F.G. la nivelul său
actual pînă la sfirșitul secolului.
După opinia experților acestui in
stitut, numărul oficial al șomerilor
vest-germani va scădea sub două
milioane numai în jurul anului 2000.

Intensificarea cooperării economice intre țările
din bazinul Oceanului Pacific
OTTAWA 20 (Agerpres). — La
Vancouver s-au încheiat lucrările
Conferinței pentru cooperare econo
mică a țărilor din bazinul Oceanului
Pacific. După cum transmite agenția
T.A.S.S.. în cadrul reuniunii au fost
discutate probleme comerciale, ale
investițiilor străine, programe de
utilizare a materiilor prime, energe
tice. de dezvoltare a agriculturii si
pescuitului în țările din zonă.

La conferință, a cincea din anul
1980. au participat reprezentanți ai
guvernelor țărilor din zonă, ai cercu
rilor de afaceri si științifice din 13
state, ai unor organizații economice
internaționale.
Reuniunea a adoptat „Declarația
de la Vancouver" privind cooperarea
regională, în care sînt expuse țelu
rile. sarcinile si structura Conferin
ței pentru cooperare economică a
țărilor din bazinul Oceanului Pacific.

DEMERSURI ÎN PROBLEMA CIPRIOTA
ATENA 20 (Agerpres). — Comuni
catul comun dat publicității in urma
vizitei la Atena a președintelui Ci
prului. Spyros Kyprianou. arată că
cele două țări au puncte de vedere
identice în ceea ce privește căile de
a se ajunge la soluționarea politică a
problemei cipriote. Se menționează,
în acest sens, că guvernul cipriot este
gata pentru un dialog urgent cu con
ducerea părții cipriote turce, dacă
sînt îndeplinite trei condiții preala
bile de bază : retragerea tuturor tru
pelor din insulă. înainte de începe

rea convorbirilor intercomunitare,
garantarea independenței Ciprului,
precum și a dreptului tuturor ciprioților la liberă circulație, rezidentă și
proprietate particulară pe întreg te
ritoriul țării.
Cipru și Grecia apreciază că aceste
probleme pot fi soluționate în cadrul
unei conferințe internaționale asupra
situației din insulă sau al unei în
tâlniri între președintele cipriot. Spy
ros Kyprianou, si liderul comunității
cipriote turce. Rauf Denktaș, arată
agenția Taniug.

Press International. In urma aces
tui test, specialiștii de la N.A.S.A.
vor proceda la ameliorarea proce
durilor de evacuare a cabinei
echipajului, insistind mai ales asu
pra deschiderii automate a ușilor,
deoarece in cursul exercițiului una
din acestea a rămas blocată și d
fost nevoie de intervenția unei
echipe speciale de ajutor.

neză Oshima. a distrus cu.-.ă clă
diri situate la poalele muntelui,
fără a provoca însă victime. Erup
ția a început miercuri si s-a inten
sificat ioi. dună ce în interiorul
craterului s-au produs mai multe
„explozii" succesive. Apoi, revăr
sarea de lavă s-a diminuat consi
derabil. Au fost distruse, de ase
menea. culturi agricole.

CONDAMNARE. Un tribunal din
Costa Rica a condamnat la cinci
ani de închisoare pe doi mercenari,
francezul Claude Chaffard si bri
tanicul Peter Glibbery. care s-au
angajat in rindul grupărilor con
trarevoluționare care acționează
împotriva guvernului legal din
Nicaragua.

CAPRICIILE VREMII. în zonele
de nord-est ale Statelor Unite s-a
înregistrat, miercuri, primul viscol.
Grosimea stratului de zăpadă a
atins 50 cm. Numeroase școli au
fost închise, aprovizionarea cu
energie electrică — perturbată sau
întreruptă, iar două mart aeropor
turi și-au încetat activitatea.

ARESTĂRI. La Santiago de Chile
a avut loc o manifestație a stu
denților de la universitatea muni
cipală în sprijinul cererii de elibe
rare a colegilor arestați de autori
tăți. relatează agenția France
Presse. Guvernul dictatorial a răs
puns prin noi arestări.

VISCOL. Elicoptere indiene au
reușit să evacueze 239 de persoane
surprinse de un viscol puternic în
zona munților Himalaya, dar alte
cîteva zeci de persoane sînt date
dispărute. Surse indiene arată că
60 de persoane Și-au pierdut Viața.
Echipele speciale lucrează totodată
la degajarea unei sosele unde mai
multe vehicule.' intre care și citeva autobuze, au fost blocate de nă
meții de zăpadă.

ERUPȚIE. Lava care continuă să
se reverse din craterul vulcanului
Mihara. aflat ne mica insulă japo
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