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Expresie a adeziunii față de noua inițiativă 
de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

a hotărîrii întregului popor român:
LA REFERENDUMUL DE LA 23 NOIEMBRIE
DA, PENTRU PACE Șl VIAȚĂ, PENTRU 

VIITORUL PAȘNIC AL OMENIRII!

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni, 
Dragi cetățeni ai României 

socialiste,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, participantilor la 
această mare adunare populară 
consacrată dezarmării si păcii, în
tregului nostru popor un salut 
călduros, revoluționar si cele mai 
bune urări de noi succese în mun
ca si lupta pentru înfăptuirea po
liticii partidului, de ridicare a pa
triei noastre pe cele mai înalte 
culmi de progres si civilizație, de 
întărire continuă a forței materia
le si spirituale a tării, a indepen
dentei și suveranității României. 
(Urale si aplauze puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu si 
poporul .'“).

La 23 noiembrie, poporul nostru 
urmează să hotărască prin votul 
său. în cadrul referendumului, a- 
supra unei probleme de importan
tă deosebită privind reducerea, 
încă din acest an. cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor si cheltu
ielilor militare ale țării.

Hotărîrea României de a redu
ce unilateral armamentele, efecti
vele și cheltuielile militare de
monstrează cu putere voința 
nestrămutată a întregii noastre 
națiuni de a se angaja cu toate 
forțele si de a participa activ la 
lupta pentru dezarmare, pentru 
pace, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră, fără arme și fără 
războaie, a unei lumi a înțelege
rii si colaborării pașnice între toa
te națiunile. (Urale si aplauze pu
ternice ; se scandează Îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Organizarea referendumului și 

Vineri s-au încheiat convorbi
rile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Sinan Hasani. pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.

In cursul dimineții, cei doi pre

înscrierea în Constituția tării a 
acestei forme de consultare a po
porului in probleme de importan
tă deosebită constituie o nouă și 
puternică expresie a profundului 
democratism al orînduirii noastre, 
a democrației muncitorești-revolu- 
țidnăre.' care asigură participarea 
nemijlocită a întregului popor la 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate, a societății, la făurirea 
propriului său viitor, liber și 
independent. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul!“).

La referendum vor lua parte toți 
cetățenii patriei noastre cu drept 
de vot. care își vor spune cuvîn- 
tul prin votul lor asupra politicii 
de dezarmare și pace. în același 
timp, tinînd seama de rolul 
important pe care tineretul îl are 
în societatea noastră, am hotărît 
ca. în cadrul acestui referendum, 
să fie consultați și să-și spună 
cuvîntul și tinerii între 14 și 18 
ani. • Prin aceasta, referendumul 
capătă caracterul celei mai largi 
consultări a poporului, unice — 
s-ar putea spune — în lume, prin 
participarea largă a tuturor celor 
care trebuie să hotărască, dar care 
trebuie să și trăiască în România 
de mîine. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — pace !“).

Referendumul de la 23 noiem
brie constituie încă o dovadă a 
faptului că tot ceea ce realizăm 
în România se înfăptuiește îm
preună cu poporul și pentru popor, 
că întreaga națiune participă ne
mijlocit la adoptarea tuturor hotă- 
rîrilor si deciziilor de importantă 
majoră. încrezător în viitorul său 
luminos. în partidul nostru comu

nist — forța politică conducătoa
re a societății noastre care asigu
ră progresul și întărirea continuă 
a patriei, ridicarea ei pe culmile 
tot mai înalte ale civilizației so
cialiste si comuniste. (Urale și a- 
plauze puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Prin glasul reprezentanților săi 
la marile forumuri ale democrației 
noas tre m unei torești -re voi ut ionare? 
care au avut loc în acest an — la 
Congresul sindicatelor. Congresul 
oamenilor muncii. Congresul agri
culturii. precum și la recenta se
siune a Marii Adunări Naționale Si 
plenara Consiliului Național al 
Științei și Învățămîntului — po
porul român și-a reafirmat cu pu
tere voința sa de pace și dezarma
re și a adresat. în acest sens, tu
turor popoarelor și țărilor lumii, 
parlamentelor, oamenilor politici și 
oamenilor de știință de pretutin
deni vibrante apeluri de a ne uni 
eforturile și de a contribui împreu
nă la apărarea păcii și vieții pe 
planeta noastră.

Pornind tocmai de la răspun
derea față de propriul nostru po
por. dar șt fată de cauza păcii in 
general. Congresul al III-lea al oa
menilor muncii — cel mai larg fo
rum democratic al tării — a pro
pus să trecem. în mod unilateral, 
în acest an. la reducerea cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor si 
cheltuielilor militare, propunere 
primită cu entuziasm de întregul 
nostru popor. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“, „Dezarmare 
— pace !“).

Am ferma convingere că întrea
ga noastră națiune, care si-a ex
primat cu hotărîre deplina adeziu

ne la această propunere. în cadrul 
impresionantelor adunări populare 
ce au avut loc in aceste zile în 
întreprinderi. în instituții, la sate, 
în toate județele tării, .va spune în 
unanimitate, la apropiatul referen
dum. un DA hotărît reducerii ar
mamentelor. efectivelor si cheltu
ielilor militare, un DA hotărît 
dezarmării si păcii, ca o dovadă 
a voinței noastre neclintite de a 
trăi în înțelegere si conlucrare paș
nică cu toate popoarele lumii, de 
a munci și lupta pentru realizarea 
în cele mai-bune condiții a pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială a României, de creștere 
continuă a bunăstării sale mate
riale și spirituale. Prin votul în 
cadrul referendumului, poporul 
nostru va demonstra că este con
știent că mărețele planuri de dez
voltare a țării pe care le avem — 
ca. de altfel, planurile de progres 
ale tuturor popoarelor — nu vor 
putea fi duse cu succes la înde
plinire deeît în condiții de pace si 
colaborare internațională, decit 
într-un climat de înțelegere si 
securitate deplină. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Să facem în așa fel îneît refe
rendumul de la 23 noiembrie să 
afirme cu putere hotărîrea poporu
lui român de a trăi în pace si co
laborare cu toate națiunile lumii, 
de a construi neabătut socialismul 
și comunismul pe pămîntul pa
triei. de a-și aduce întreaga con
tribuție la făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră, a unei lumi' fără arme si 
fără războaie ! (Urale șl aplauze 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu, România — pacea și 
prietenia !“).

Dragi tovarăși,
întregul nostru popor se prezin

tă la referendum cu realizări im
portante în îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XlII-lea al parti
dului, cu hotărîrea fermă de a 
întări votulisfiu de pace -și dezar
mare prin noi și remarcabile 
fapte de muncă, prin realizarea 
în cele mai bune condiții a pla
nului pe acest an și pe întregul 
cincinal.

Pe baza rezultatelor obținute 
pînă acum pe ansamblul econo
miei naționale, putem aprecia că 
vom încheia acest an cu o creștere 
a producției industriale de peste 
7 la sută, comparativ cu 1985, și 
o sporire a venitului național de 
8—9 la sută. Importante realizări 
s-au înregistrat și în domeniile 
creșterii productivității muncii, al 
reducerii cheltuielilor materiale, 
al ridicării nivelului tehnic și ca
litativ al producției, sporirii efi
cienței economice. S-au obținut, 
de asemenea, progrese însemnate 
în dezvoltarea științei, a învăță
mîntului, în perfecționarea orga

ÎNCHEIEREA vizitei oficiale de prietenie 
A TOVARĂȘULUI SINAN HASANI

încheierea convorbirilor oficiale

nizării șl modernizarea proceselor 
de producție pe baza celor mai 
noi cuceriri ale revoluției teh- 
nico-științifice.

Avem toate condițiile să înche
iem anul cu rezultate bune în fie
care sector de activitate. Este ne
cesar'însă ca. în cele cinci săptă- 
mîni care au mai rămas pînă la 
sfîrsitul anului, să facem în așa 
fel îneît fiecare zi de muncă să se 
încheie cu rezultate maxime în 
producție, în înfăptuirea tuturor 
obiectivelor ce ne stau în față.

Tn cincinalul 1986—1990 ne pro
punerii să realizăm o nouă calitate 
a vieții și a muncii întregului po
por. Pe baza aplicării celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane în general, 
vom asigura ridicarea, în conti
nuare. a gradului de dezvoltare a 
patrtei și a nivelului de trai ma
terial și spiritual al tuturor celor 
ce muncesc — scopul suprem al po
liticii partidului și statului nostru, 
esența societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe care o în
făptuim cu succes în România. 
(Aplauze și urale puternice; se

ședinți au continuat examinarea 
unor probleme actuale ale situației 
internaționale. în acest cadru, a fost 
evidențiată preocuparea celor două 
țări față de situația gravă și com
plexă existentă in lume, ca urmare 
a intensificării cursei înarmărilor, și 
îndeosebi a celor nucleare, a politi
cii de forță și dictat, de amestec in 

scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul!“). în vederea înfăptuirii 
obiectivelor celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului, trebuie să 
acționăm cu întreaga energie pen
tru îndeplinirea programelor pri
vind dezvoltarea intensivă și mo
dernizarea întregii economii națio
nale. creșterea productivității 
muncii, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, redu
cerea consumurilor materiale, de 
combustibili și energie, sporirea 
eficienței întregii activități. Dispu
nem de tot ce este necesar pentru 
a asigura realizarea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XlII-lea 
privind trecerea României la un 
nou stadiu, superior de dezvoltare 
— de tară socialistă mediu dezvol
tată. iar. în perspectiva anilor 
2000. să asigurăm crearea condi
țiilor necesare trecerii la înfăp
tuirea în viață a principiilor co
muniste de muncă și de trai. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu ȘÎ 
poporul !“). Este necesar să mun-
(Continuare în pag. a Il-a)

treburile interne ale altor state, 
în timpul convorbirilor s-a subli

niat necesitatea intensificării efortu
rilor, a întăririi conlucrării popoare
lor pentru oprirea cursei înarmări
lor și trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare.
(Continuare in pag. a V-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din Capitală
(Urmare din pag. I)
cim cu înaltă răspundere comu
nistă, în spirit revoluționar, pentru 
transpunerea exemplară în viață 
a tuturor planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-socia- 
lă, pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a hotărârilor adop
tate de partid, de statul nostru so
cialist. pentru progresul multila
teral al întregii țări și ridicarea, 
pe această bază, a nivelului gene
ral de viață și civilizație al po
porului.

în centrul atenției trebuie să se 
situeze realizarea exemplară a 
planului, recuperarea tuturor ră- 
mînerilor în urmă, astfel încît, la 
sfîrșitul acestui an, să ne prezen
tăm cu rezultate cît mai bune în 
toate sectoarele. Se impune să ac
ționăm în continuare, cu înaltă 
exigentă, pentru utilizarea cu ma
ximum de randament a capacități
lor de producție, pentru creșterea 
răspunderii tuturor oamenilor 
muncii față de folosirea rațională 
a materiilor prime, materialelor, 
energiei și combustibililor, pentru 
ridicarea calității produselor, care 
trebuie să constituie, în perma
nență, un obiectiv și o sarcină 
prioritară a activității tuturor ca
drelor din economie, a tuturor co
lectivelor muncitorești.

Este necesar să se acorde o 
atenție deosebită realizării în cele 
mai bune condiții a producției de 
export, a exportului în general. 
Trebuie să intensificăm activita
tea de comerț exterior, participa
rea României la schimbul mon
dial de valori, să lărgim colabo
rarea și cooperarea noastră cu ce
lelalte state, asigurînd și pe a- 
ceastă cale valorificarea în bune 
condiții a resurselor de materii 
prime și materiale, munca și in
teligența întregului nostru popor.

Realizările dobîndite în cadrul 
noii revoluții agrare, faptul că în- 
tr-o serie de județe și în multe 
unități agricole cooperatiste și de 
stat s-a reușit să se obțină în 

acest an producții agricole mari 
la hectar, că, pe ansamblu, am ob
ținut în acest an o recoltă de 
cereale care depășește 28 de mi
lioane de tone — .cea mai mare 
recoltă din istoria țării — de
monstrează marile resurse și posi
bilități de care dispune agricultu
ra noastră socialistă de a obține 
recolte tot mai bogate la toate 
culturile, inclusiv producții mari 
în zootehnie, care să asigure con
diții tot mai bune pentru aprovi
zionarea corespunzătoare a oame
nilor muncii, a întregului popor, 
pentru sporirea contribuției a- 
■cestui important sector al econo
miei naționale la dezvoltarea ge
nerală a țării.

Toate marile înfăptuiri obținu
te de poporul nostru în anii so
cialismului demonstrează cu pu
tere justețea politicii partidului 
nostru comunist — forța politică 
conducătoare a societății, care apli
că în mod creator legitățile gene- 
ral-valabile, adevărurile generale 
ale socialismului la condițiile și 
realitățile țării noastre. (Aplauze 
puternice prelungite). Ele sînt ro
dul muncii creatoare, pline de ab
negație a clasei muncitoare, a ță
rănimii, intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, a întregului po
por, care, într-o deplină unitate, 
sub conducerea partidului, acțio
nează neabătut pentru înfăptuirea 
luminosului Program de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism. (Urale și a- 
plauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu, eroism — România, 
comunism !“).

Pentru toate aceste / minunate 
înfăptuiri doresc să adresez tu
turor oamenilor muncii, întregului 
nostru popor cele mai calde fe
licitări. Tuturor le adresez urarea 
și îndemnul de a nu precupeți 
nimic pentru a încheia cu rezulta
te cît mai bune primul an âl celui 
de-al 8-lea cincinal, de a obține 
succese tot mai mari în întreaga 
activitate consacrată progresului și 

înfloririi patriei noastre socia
liste. (Aplauze și urale puternice; 
se scandează indelung „Ceaușescu, 
România — stima noastră și min
dria !“).

Aș dori să exprim, încă o dată, 
în cadrul acestei mari adunări 
populare, convingerea că întregul 
nostru popor va demonstra, prin 
munca și activitatea sa, voința 
nestrămutată de a înfăptui ne
abătut politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, va 
demonstra că este hotărît să în
tărească votul pentru reducerea 
armamentelor, cheltuielilor și efec
tivelor militare prin noi și noi 
realizări, care vor întări și mai 
mult forța României socialiste, vor 
asigura un loc demn în lume 
națiunii noastre. (Urale și a- 
plauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu. 
România — stima noastră și 
mindria !“).

Stimați tovarăși,
Situația internațională continuă 

să rămînă deosebit de gravă și 
complexă. în acest an, cursa înar
mărilor, inclusiv a celor nucleare, 
a continuat ; ș-au amplasat noi 
arme nucleare în Europa, au con
tinuat experiențele nucleare. Toa
te acestea, ca și noile acțiuni de 
forță împotriva unor state inde
pendente, menținerea și chiar 
agravarea unor conflicte din dife
rite regiuni ale lumii fac să creas
că și mai mult pericolul unui nou 
război mondial care, în împreju
rările actuale, s-ar transforma ine
vitabil într-o catastrofă nucleară 
nimicitoare.

în viața mondială s-a creat o si
tuație nouă ca rezultat al noilor 
arme și îndeosebi a armelor nu
cleare, care, folosite, pot distruge 
însăși viața pe planeta noastră. 
Aceasta impune o abordare nouă a 
căilor de soluționare a problemelor 
mondiale. S-a ajuns la concluzia 
generală că un război nuclear nu 

poate fi cîștigat de nimeni, că în- 
tr-un asemenea război nu vor fi 
învingători, ci va fi distrusă în
treaga omenire, însăși viața.

Vechea teză a inevitabilității 
războiului se poate spune că ar 
trebui înlocuită cu o nouă teză, 
aceea a imposibilității în actualele 
condiții ale armamentelor și arme
lor nucleare a unui nou război 
mondial. De aici și necesitatea 
dezarmării generale, și în primul 
rînd nucleare, asigurării unei păci 
trainice. Pornind de la noua reali
tate trebuie trase și concluziile ne
cesare privind soluționarea pro
blemelor litigioase sau divergente 
dintre state numai și numai pe 
calea pașnică a negocierilor și 
tratativelor.

împrejurările internaționale sînt 
de asa natură încît astăzi nimic 
nu poate fi mai important decît 
trecerea la acțiuni concrete de 
dezarmare, la adoptarea unor mă
suri care să ducă la eliberarea 
omenirii de pericolul unui război 
nuclear nimicitor. Este necesar să 
se facă totul pentru oprirea cursei 
înarmărilor, în primul rînd a 
înarmărilor nucleare, pentru dezar
mare, pentru asigurarea păcii, a 
dreptului vital al tuturor popoare
lor, al oamenilor — la existență, 
la libertate, la viață, la pace ! 
(Aplauze puternice).

Mai mult ca oricînd, se Impune 
să se acționeze cu toată hotărîrea 
pentru oprirea amplasării de noi 
rachete și de noi arme nucleare 
în Europa și pentru retragerea 
celor existente.

Apreciem că propunerile formu
late de Uniunea Sovietică la în- 
tîlnirea sovieto-americană la nivel 
înalt din Islanda privind redu
cerea cu 50 la sută a armelor 
nucleare strategice și eliminarea 
totală a rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa 
reprezintă un moment deosebit de 
important în înfăptuirea obiecti
velor generale de eliminare totală 
a armelor nucleare pînă în anul 
2000. Noi susținem pe deplin pro

punerile Uniunii Sovietice și con
siderăm că trebuie să se facă totul 
pentru a se ajunge la rezolvarea 
tuturor problemelor. încheierea 
unui acord general privind elimi
narea rachetelor nucleare cu rază 
medie de- acțiune din Europa ar 
avea, după părerea noastră, o 
mare însemnătate pentru înfăp
tuirea programelor de reducere a 
armelor nucleare pînă la lichi
darea lor completă — precum și 
de dezarmare convențională, în 
general.

Ne pronunțăm pentru realizarea 
unui sistem eficient de control in
ternațional cu privire la îndepli
nirea angajamentelor, înțelegerilor 
și acordurilor privind înfăptuirea 
dezarmării nucleare, a dezarmării 
generale.

în același timp, considerăm că 
trebuie intensificate eforturile în '• 
direcția reducerii armamentelor 
convenționale, clasice, pentru a se 
ajunge la reducerea acestora cu 
cel puțin 25 la sută pînă în anul 
1990 și cu 50 la sută pînă la sfîrși
tul secolului.

Dat fiind că Europa este conti
nentul pe care s-au acumulat cele 
mai mari cantități de arme, inclu
siv nucleare, că aici se află cele 
două blocuri militare care dețin 
cea mai mare parte din armamen
tele lumii, se impune ca țările 
europene să fie mult mai active, 
să acționeze și să conlucreze mai 
strîns între ele în problemele 
dezarmării și păcii, ale opririi 
cursei înarmărilor și eliberării 
continentului de orice fel de arme 
țnucleare.

în actualul raport de forțe din 
viața internațională Europa repre
zintă cea mai puternică forță care 
poate să aibă un rol de mare în
semnătate pentru a determina 
Statele Unite ale Americii și 
Uniunea Sovietică să treacă la 
dezarmarea nuclear#, și un rol 
decisiv în reducerea armelor con
venționale.

Pornind de la această realitate, 
toate țările Europei trebuie să-și 

asume răspunderea în fața pro
priilor popoare, a tuturor națiu
nilor și să acționeze cu toată 
fermitatea pentru dezarmare și 
pace. Generațiile viitoare, istoria 
nu vor ierta pe acei oameni poli
tici, guvernele care nu își vor face 
pe deplin datoria sacră în vederea 
dezarmării și asigurării păcii. 
(Urale $i aplauze puternice ; se 
scandează „Dezarmare — pace !“).

Avem marea răspundere în fața 
popoarelor noastre de a face totul 
pentru dezvoltarea încrederii, 
securității, pentru dezarmare în 
Europa și în întreaga lume. în 
etapa actuală — care este hotărî- 
toare pentru evoluția viitoare a 
omenirii — este necesar Să se 
treacă de la vorbe la fapte, la 
acțiuni concrete privind eliminarea 
armelor nucleare și convenționale 
din Europa și din întreaga lume.

Doresc să declar acum, la aceas
tă mare adunare populară prile
juită de referendumul de la 23 
noiembrie, că România, consecven
tă politicii sale de dezarmare și 
pace, este gata să treacă la reali
zarea în întregime a programului 
de dezarmare convențională, con- 
siderînd aceasta ca o primă etapă 
în reducerea radicală, cu cel pu
țin 50 la sută pînă in anul 2000, a 
armamentelor convenționale. A- 
ceasta constituie expresia dorinței 
întregului nostru popor de a-și 
aduce contribuția activă la elimi
narea totală a armelor din viața 
omenirii, la înfăptuirea unei lumi 
a dreptății, înțelegerii și colaboră
rii egale. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează indelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Salutăm încheierea cu succes a 
Conferinței pentru măsuri de în
credere și dezarmare și pentru 
securitate de la Stockholm, care a 
deschis calea realizării unor acor
duri reciproc acceptabile. Pe baza 
acestei experiențe — care a de
monstrat că este posibil, cînd se 
dă dovadă de voință politică, să se 
ajungă la înțelegeri corespunzătoa
re — considerăm că există toate 

condițiile ca actuala Conferință de 
la Viena să se desfășoare cu rezul
tate cît mai bune și să contribuie 
la realizarea în Europa de noi 
pași în direcția dezarmării, a coo
perării economice, tehnico-știin- 
tifice. culturale și în alte domenii.

Ne pronunțăm pentru încheierea 
în cel mai scurt timp a negocieri
lor de la Viena pentru reducerea 
unor efective militare în centrul 
Europei.

România va continua să acțio
neze cu toată hotărîrea pentru în
tărirea încrederii și colaborării în 
Balcani, pentru transformarea a- 
cestei regiuni într-o zonă a păcii, 
fără arme nucleare și chimice, 
fără baze militare străine. De ase
menea, susținem realizarea unor 
asemenea zone denuclearizate în 
nordul și centrul Europei, precum 
și pe alte continente ale lumii.

Milităm cu toată fermitatea pen
tru încetarea oricăror conflicte mi
litare și rezolvarea tuturor pro
blemelor litigioase dintre state nu
mai și numai pe calea pașnică, 
prin tratative. în acest sens, na 
pronunțăm pentru o conferință 
internațională, sub egida Organi
zației Națiunilor Unite, pentru so
luționarea problemelor din Orien
tul Mijlociu, la care să participe 
toate statele interesate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei și Israelul. O mare impor
tanță ar avea, în această privin
ță, constituirea unui Comitet pre
gătitor din care să facă parte atît 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, cît și Israelul. Apreciem 
că o pace justă și durabilă în a- 
ceastă regiune a lumii trebuie să 
se bazeze pe retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, pe re
cunoașterea dreptului inalienabil 
al poporului palestinian la auto
determinare si crearea unui stat 
propriu, pe garantarea indepen
denței, suveranității și securității 
tuturor statelor din această zonă.
(Continuare in pag. a IlI-a)

VIBRANTĂ MANIFESTARE PENTRU PACE ȘI DEZARMARE
In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Repu- 
Sicii Socialiste România, președintele Frontului Democra

ției și Unității Socialiste, vineri după-amiază a avut loc 
, marea adunare populară a oamenilor muncii din Capitală 

consacrată dezarmării și păcii.

Prin întreaga sa desfășurare, adu
narea s-a constituit intr-o vibrantă 
manifestare a adeziunii tuturor ce
tățenilor patriei față de noua si stră
lucita inițiativă a conducătorului 
partidului si statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. privind re
ducerea de către România, cu 5 la 
sută, a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare, adoptată și 
legiferată de Marea Adunare Națio
nală și care urmează să întruneas
că, la referendumul de la 23 noiem
brie. aprobarea întregii națiuni.

Miile de participanți au exprimat 
omagiul fierbinte adus de întregul 
popor secretarului general al parti
dului. președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. care, acțio- 
nînd cu exemplară dăruire și abne
gație revoluționară pentru înflori
rea continuă a României socialiste, 
s-a impus, totodată, spre mindria 
întregii țări, ca personalitate proe
minentă a vieții -internaționale con
temporane. Erou al Păcii, apărător 
ferm al înaltelor Idealuri ale ome

nirii de propășire liberă și demnă, 
într-o lume fără arme și fără răz
boaie. o lume a înțelegerii și cola
borării pașnice.

Aceste profunde simțăminte și-au 
găsit o pregnantă expresie in pri
mirea caldă, entuziastă, făcută tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu la sosirea la 
Palatul Sporturilor și Culturii, unde 
a avut loc marea adunare populară.

Pe platoul din fața intrării 
principale se aflau mii de bucu- 
reșteni. care au aclamat indelung 
pentru partid și secretarul său gene
ral. Pionieri și șoimi ai patriei, ti
neri și tinere s-au apropiat de to
varășul Nicolae Ceaușescu. de tova
rășa Elena Ceaușescu. oferindu-Ie cu 
multă dragoste buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinați cu aceeași însuflețire de 
participant^ la adunare, aflați in 
marea sală.

în aplauzele si uralele celor pre- 
zenți, împreună cu tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în prezidiu au luat loc 
membri și membri supleanti ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. secretari ai Comitetului 
Central al partidului, membri de 
partid cu stagiu din ilegalitate, mem
bri ai guvernului, ai Consiliului Na
tional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, conducători de in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, reprezentanți ai unor 
mari colective de oameni ai muncii 
din Capitală.

în sală se aflau membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, cadre din conducerea 
unor ministere, instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, ac
tiviști de partid și de stat, oameni 
de știință, artă și cultură, generali 
și ofițeri superiori, numeroși oameni 
ai muncii din Capitală, elevi și stu- 
denti.

în sala Palatului Sporturilor și 
Culturii domnea o atmosferă sărbă
torească.- caracteristică evenimente
lor de seamă din viața tării. Steaguri 
roșii si tricolore încadrau portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sub 
care era înscrisă urarea ..Trăiască 
Partidul Comunist Român. în frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“. Pe mari eșarfe 
se puteau citi : „Trăiască unitatea 
de nezdruncinat a întregului nostru 

popor în jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu!". „Tră
iască lupta unită a popoarelor pen
tru pace și colaborare, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună !“. 
Exprimind voința nestrămutată de 
pace a națiunii noastre, se aflau în
scrise semnificativele cuvinte : „La 
23 noiembrie. întregul nostru popor 
va spune DA reducerii cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor si chel
tuielilor militare1*.

In sală au răsunat solemn acordu
rile Imnului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Marea adunare populară a oame
nilor muncii din Capitală a fost 
deschisă de tovarășul Manea Mănes- 
cu, membru al Comitetului Politic 
Executiv ai C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

Au vorbit apoi tovarășii Petre 
Răducanu, secretar al comitetului de 
partid de la întreprinderea „23 Au
gust". Aurelia Bratu, secretar al 
comitetului de partid de la între
prinderea de confecții si tricotaje. 
Constantin Arseni, președintele Bi
roului Comitetului Central a! Orga
nizației Democrației și Unității So
cialiste. Cristina Vladu, studentă, vi
cepreședinte al Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din Centrul Universitar București. 
Marin Ivașcu, director general al In
stitutului Central de Fizică.

Intimpinat cu multă căldură, 
cu entuziasm și vibrante sen
timente de dragoste, cu înde
lungi ovații, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.

Cuvintarea conducătorului parti
dului sistatului — amplă și profundă 
analiză științifică a evoluției situa
ției internaționale, a realităților lu
mii contemporane, a căilor si moda
lităților de soluționare constructivă 
a problemelor fundamentale ale 
epocii noastre — a fost urmărită cu 
deosebită atenție, cu deplină satis
facție și aprobare, fiind subliniată, 
în repetate rînduri. cu puternice 
aplauze, urale și ovații.

într-o impresionantă unitate de 
gind si simțire, participantii au acla
mat cu înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R. !". „Ceaușescu si poporul !“ 
„Stima noastră și mindria. Ceaușescu 
— România !“, „Ceaușescu — pace !“. 
Aceste momente de înaltă vibrație 
patriotică au pus. încă o dată. în lu
mină sentimentele de nețărmurită 
dragoste, prețuire și recunoștință ale 

tuturor fiilor României socialiste față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pen
tru istoricele izbinzi obținute in cel 
21 de ani de cind se află in fruntea 
partidului și statului, pentru tot ceea 
ce a făcut și face spre gloria și mă
reția patriei, pentru afirmarea ei li
beră și demnă in rindul națiunilor 
lumii, pentru contribuția sa inestima
bilă la cauza păcii, dezarmării, des
tinderii. înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

S-a scandat cu însuflețire „Dezar
mare — Pace !". „Vom munci și 
vom lupta, pacea o vom apăra !“, 
exprimîndu-se hotărîrea fermă a 
întregului popor român. anga^ 
jat cu toate forțele in măreața ope
ră de edificare a socialismului și co
munismului oe pămintul României, 
de a contribui activ la înfăptuirea 
dezarmării, in primul rînd a celei nu
cleare. convins fiind că numai in
tr-un climat de liniște si pace isi poa
te realiza programele de dezvoltare 
multilaterală a patriei.

S-a aclamat cu putere pentru e- 
roicul nostru partid comunist și în
cercatul său conducător, pentru mi
nunatul popor român, constructor 
victorios al socialismului si comunis
mului. pentru patria noastră liberă, 
demnă și Înfloritoare.

în această atmosferă vibrantă, un 
grup de pionieri a urcat la tribună, 
oferind cu dragoste tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei 

Elena Ceaușescu flori. Intr-un sim
bolic gest de recunoștință pentru 
grija pe care partidul și secretarul 
său general o poartă tinerei gene
rații. pentru a-i asigura condiții tot 
mai bune de viață, de muncă și în
vățătură. un viitor de pace.

în uralele celor prezenti. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului si statului au pă
răsit Palatul Sporturilor si Culturii.

Impresionanta manifestare din Ca
pitală a relevat unitatea strinsă, de 
neclintit a întregii națiuni în jurul 
partidului și al secretarului său ge
neral, voința de nestrămutat a tutu
ror cetățenilor tării de a-1 urma, cu 
credință si devotament, pe conducăto
rul iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în tot ce întreprinde spre binele s» 
gloria nepieritoare a patriei, pentru 
triumful socialismului și păcii în 
lume. Totodată, a fost pus in evi
dentă sprijinul unanim și entuziast al 
întregului popor fată de măsura lua
tă de tara noastră, la inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. de a 
reduce armamentele. . efectivele si 
cheltuielile militare, nouă si elocven
tă mărturie a hotărîrii României so
cialiste de a-si aduce în mod nemij
locit contribuția la realizarea dezar
mării. la consolidarea destinderii si 
salvgardarea păcii, bunul cel mal de 
preț al omenirii.

i
ț
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CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din Capitală

(Urmare din pag. a Il-a)
Totodată, ne pronunțăm pentru 

încetarea imediată a războiului 
dintre Iran și Irak — care pro
voacă uriașe pierderi umane și 
materiale — pentru renunțarea la 
orice acțiuni militare și trecerea 
la solutionarea problemelor prin 
tratative, purtate în spiritul depli
nei egalități și respectului re
ciproc.

Condamnăm în modul cel mai 
ferm politica rasistă și de apart
heid, măsurile represive — solda
te cu numeroase victime — ale au
torităților din Africa de Sud îm
potriva populației majoritare din 
această tară. Cerem să se pună 
capăt acțiunilor militare ale Afri- 
cii de Sud împotriva statelor 
independente și suverane Vecine. 
Sprijinim cu toată hotărirea lupta' 
&.W.A.P.O. pentru independenta 
Namibiei.

Apreciem că trebuie intensifica
te eforturile pentru ,lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea noii 
ordini economice internaționale. O 
mare însemnătate ar avea. în acest 
sens, organizarea unei conferințe 
internaționale în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite, la care să 
participe, cu drepturi egale, atît 
țările în curs de dezvoltare, cît și 
cele dezvoltate, în vederea reali
zării unor acorduri și înțelegeri 
generale menite să favorizeze pro
gresul mai rapid al tuturor ță
rilor. și în primul rînd al celor 
rămase în urmă, și să asigure, tot
odată. dezvoltarea armonioasă a 
tuturor statelor, a economiei 
mondiale.

Sîntem pentru promovarea. în 
toate împrejurările, a metodei tra
tativelor ca singurul mijloc de so
luționare justă și durabilă a pro
blemelor litigioase. Desigur. în
totdeauna au existat anumite 
cercuri interesate, anumite grupuri 
de oameni, producători de arma
mente. care s-au pronunțat împo
triva tratativelor, cărora le-a fost 
frică de pace. Și astăzi se mai 
găsesc diferite forțe politice, oa
meni cărora le e frică de pace, de 
tratative, unii, proclamîndu-se 
„ultra revoluționari", se pronunță 
împotriva politicii de soluționare 
politică a problemelor prin nego
cieri purtate în spiritul deplinei 
egalități și respectului reciproc. 
Asemenea oameni, fie că se găsesc 
la dreapta sau la stînga. departe de 
a se situa pe poziții juste — cum 
s-ar părea — se găsesc, vrînd 
nevrînd, în tabăra cercurilor re
vanșarde, militariste, războinice, 
devin, de fapt, susținători ai poli
ticii de forță, de încordare interna
țională și de amestec în treburile 
interne ale altor state.

Viața, evenimentele istorice au de
monstrat si demonstrează si astăzi 
că extremiștii de dreapta și cei de 
stînga s-au găsit și se află și azi în 
aceeași tabără, opusă intereselor 
popoarelor de libertate, indepen
dentă. de bunăstare și pace.

Partidul Comunist Român, po
porul român au sprijinit întotdeau
na și sprijină activ lupta de elibe
rare națională, care este o luptă 
dreaptă și justă a popoarelor care 
vor să trăiască libere și indepen
dente.

Nu am confundat niciodată lupta 
de eliberare si pentru progres so
cial cu terorismul sub diferite for
me. Terorismul nu poate fi o armă 
a luptei de eliberare si progres so
cial. el a dăunat și dăunează inte
reselor forțelor progresiste, luptei 
popoarelor pentru independență și 
libertate. De aceea am fost întot
deauna și sîntem împotriva orică
ror acțiuni teroriste. Cu atît mai 
mult condamnăm cu toată fermi
tatea terorismul de stat, diferite 
acțiuni împotriva unor state inde
pendente. (Aplauze puternice). A 
lupta pentru independenta si li
bertatea popoarelor, pentru pace, 
înseamnă a face totul pentru 
dezarmare, pentru lichidarea poli
ticii de încordare si război, pen

tru solutionarea tuturor probleme
lor dintre state — fie ele oricît de 
complicate si de grele — numai și 
numai pe calea politică, a tratati
velor.

Lupta de eliberare națională si 
pentru progres social a necesitat 
întotdeauna întărirea solidarității 
oamenilor muncii din țările colo
niale cu popoarele subjugate din 
colonii. Solidaritatea internațională 
a oamenilor muncii, a popoarelor 
în lupta pentru libertate si inde
pendentă. pentru dezarmare si 
pace constituie o necesitate obiec
tivă. singura cale pentru triumful 
acestei lupte, pentru realizarea unei 
lumi a dreptății si egalității între 
toate națiunile.

Numai forțele reacționare, impe
rialiste au căutat întotdeauna să 
dezbine popoarele, să ridice un 
popor împotriva altuia, pentru a le 
putea subjuga si asupri. Apro
pierea. lupta comună a popoarelor
— inclusiv a acelora ale căror țări 
se află în conflict la un moment 
dat — constituie singura cale, pe 
care socialiștii si comuniștii au a- 
firmat-o întotdeauna, a înfrățirii 
împotriva asupritorilor, pentru o 
lume fără războaie, a dreptății si 
egalității 1 (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul!“).

România acționează pentru creș
terea rolului Organizației Națiuni
lor Unite si al altor organisme in
ternaționale. pentru democratizarea 
relațiilor dintre state si partici
parea activă. în condiții de deplină 
egalitate, a tuturor statelor, fără 
deosebire de mărime sau de orin- 
duire socială, la solutionarea pro
blemelor grave si complexe ale 
lumii contemporane.

Un rol important în viata in
ternațională. în solutionarea pro
blemelor revine țărilor mici si 
mijlocii, țărilor în curs de dez
voltare și celor nealiniate, care re
prezintă marea majoritate a sta
telor lumii si sînt nemijlocit inte
resate într-o politică de pace, de 
respect al independentei naționa
le. de colaborare egală între toate 
națiunile lumii.

Omenirea se află astăzi in fața 
unor probleme grave și, complexe, 
dar noi avem ferma convingere că, 
actionînd unite, popoarele, forțele 
progresiste. înaintate și realiste de 
pretutindeni, pot opri cursul pe
riculos al evenimentelor, pot a- 
sigura promovarea unei politici 
noi. de pace și dezarmare, de des
tindere. securitate și respect a 
independentei și suveranității fie
cărei națiuni, pot asigura pacea pe 
planeta noastră. (Urale și a- 
plauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“, „Dezarmare
— pace !“).

România dezvoltă larg relațiile 
de colaborare cu toate statele lu
mii. fără deosebire de orinduire so
cială. Punem la baza acestora prin
cipiile deplinei egalități în drep
turi. respectului independentei și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avanta
jului reciproc, renunțării cu desă- 
vîrsire la forță și la amenințarea 
cu forța, respectării dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî calea 
dezvoltării în mod liber, fără nici 
un amestec din afară.

Acordăm o importanță deosebi
tă extinderii si aprofundării rela
țiilor cu țările socialiste vecine, cu 
toate statele .socialiste. în acest 
sens, acționăm consecvent pentru 
înfăptuirea în cele mai bune con
diții a înțelegerilor stabilite la Con
sfătuirea economică la nivel înalt 
a țărilor membre ale C.A.E.R., a 
Programului complex de promo
vare a progresului tehnico-științi- 
fic pe perioade pînă în anul 2000, 
în vederea folosirii cît mai de
pline a capacităților de producție, 
ridicării nivelului tehnic si cali
tativ al produselor, satisfacerii, cu 
forte comune, a necesarului de e- 
nergie. materii prime și tehnologii 
în toate domeniile. Noi pdrnim de 
la convingerea că succesele fiecă

rei țări socialiste in dezvoltarea e- 
conomico-socială. în construirea 
noii orânduiri, constituie un fac
tor important pentru întărirea for
ței si prestigiului socialismului în 
lume, pentru afirmarea superiori
tății sale, pentru cauza păcii și 
colaborării mondiale. (Vii aplauze).

De la înalta tribună a acestei 
mari adunări populare, doresc să 
reafirm hotărirea României, a în
tregului nostru popor, de a con
lucra tot mai strîns cu toate na
țiunile lumii, de a-și aduce con
tribuția activă la realizarea 
dezarmării și păcii, la făurirea unei 
lumi în care fiecare țară să se 
dezvolte asa cum dorește, fără nici 
o teamă de intervenție în trebu
rile sale interne, să-și făurească în 
deplină libertate o viată de bu
năstare si fericire, să trăiască în 
independentă, demnitate si pace ! 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu, 
România — pacea și prietenia !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în cadrul referendumului de la 

23 noiembrie, poporul nostru va 
hotărî trecerea la reducerea cu 5 
la sută a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare. Prin 
realizarea acestei hotărâri, perso
nalul forțelor armate va fi redus 
cu circa 10 000 de ofițeri, maiștri 
militari, subofițeri și soldați. în 
ce privește armamentele, acestea 
urmează să fie reduse cu circa 250 
tancuri și mașini blindate, 130 
tunuri și aruncătoare de mine, 26 
avioane și elicoptere de luptă. 
Cheltuielile militare totale vor fi 
reduse, la nivelul anului 1987, cu 
circa 1 350 000 000 lei.

înfăptuirea acestor reduceri re
prezintă o nouă opțiune istorică a 
poporului român pentru făurirea 
unui viitor de pace și colaborare, 
în care să-și făurească' în liniște 
și deplină securitate planurile 
sale de dezvoltare, de bunăstare și 
progres economic și social. (Aplau
ze puternice).

Doresc să declar în fața întregu
lui nostru popor la această mare 
adunare populară că ne-am gîndit 
mult, multe zile și nopți dacă este 
bine sau nu să trecem la adop
tarea acestei măsuri. Am discutat 
această problemă în conducerea 
partidului nostru. De fiecare dată 
nu am găsit decît un răspuns : 
că trebuie să acționăm pînă nu 
este prea tîrziu pentru dezarma
re, pentru pace, că a sosit timpul 
să se treacă de la vorbe la fapte.

înțelegem că măsurile pe care le 
ia România nu pot schimba cursul 
de înarmare, dar am ajuns la con
cluzia că pot exercita o influență 
și pot demonstra că trebuie — 
pornind de la răspunderea față de 
viitorul popoarelor, al tineretului, 
al copiilor — să se treacă la dezar
mare. să se treacă de la declarații la 
fapte. în acest sens am considerat 
că este bine, că este necesar să 
trecem la reducerea unilaterală a 
armamentelor și cheltuielilor mi
litare.

Consider că am ajuns la o con
cluzie care răspunde intereselor 
națiunii noastre, care de fapt este 
interesul tuturor națiunilor lumii. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“, „Dezarmare — pace !“).

Am gîndit la marile realizări 
care au transformat țara noastră 
și au ridicat nivelul general de 
dezvoltare materială și spirituală, 
la construcțiile industriale, agri
cole, la școli, spitale, institutele de 
cercetări, la locuințele pe care 
le-am construit, la tot ceea ce am 
făcut pentru a asigura poporului 
nostru o viată cît mai bună și 
demnă. Și, privind la ceea ce re
prezintă arma nucleară, am ajuns 
la concluzia că toate acestea ar 
putea fi distruse printr-o singură 
explozie a unei rachete nucleare. 
De aceea am considerat că trebuie 

să trecem la reducerea armelor și 
cheltuielilor militare 1 Nu există 
nici o altă cale care să asigure 
păstrarea și dezvoltarea civiliza
ției, a tot ceea ce au creat, și po
porul nostru, și toate națiunile, 
decît calea dezarmării și păcii 1 
Nu există o altă cale ! Acei care 
declară că acționează pentru pace, 
înarmîndu-se, înșeală propriile 
popoare, de fapt, dăunează inte
reselor întregii omeniri ! (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Dezarmare — pace !“).

Dar, mai presus de toate, m-am 
gîndit la oameni, la poporul nos
tru și, în întîlnirile nenumărate 
cu oamenii muncii, cu tineretul, 
cu copiii, m-am gîndit la copiii 
tării noastre, la cei care nu au cu
noscut niciodată grozăviile războ
iului și care nu trebuie să le cu
noască niciodată. Și am ajuns la 
concluzia că viitorul poporului, al 
generațiilor viitoare, al copiilor de 
azi, al copiilor de mîine, constă 
nu în înarmare, ci în dezarmare și 
în pace. Și, pornind de la carac
terul umanist al socialismului, al 
politicii partidului nostru, al în
suși felului de a fi al poporului 
român, am ajuns la concluzia că 
trebuie să facem ceva, să ac
ționăm cît de puțin, atît cît stă 
în puterile noastre, și să de
monstrăm voința de pace. De 
aceea, am ajuns la condu-' 
zia că trebuie să reducem 
cheltuielile militare și armamen
tele, în numele poporului, al ge- 
nerațiilQr de azi și de mîine, al 
copiilor patriei noastre, al copii
lor întregii lumi. (Urale și aplau
ze puternice; se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — pace !).

Am convingerea nestrămutată 
că am adoptat o hotărîre justă, 
care răspunde năzuințelor na
țiunii noastre, ale tuturor po
poarelor lumii — și sînt convins 
că viata, evenimentele vor de
monstra justețea acestei hotărâri, 
vor demonstra faptul că, trecînd 
la măsuri reale de dezarmare. 
Partidul Comunist Român. Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia dau dovadă de cea mai 
înaltă răspundere pentru viitorul 
poporului român, pentru viitorul 
tuturor popoarelor, pentru pace și 
colaborare între toate națiunile 
lumii ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“, „Dezarma
re — pace !“, „Ceaușescu și po
porul I").

Astăzi, cînd în lume se cheltu
iesc imense sume pentru înarmări, 
cînd se sustrag în scopuri mili
tare mijloace importante care ar 
putea fi puse în slujba dezvoltării 
economice, sociale, științifice și 
culturale, noi apreciem că aseme
nea fonduri și-ar găsi adevărata 
menire dacă ar fi folosite pentru 
sprijinirea eforturilor de lichidare 
a subdezvoltării, care afectează 
grav o mare parte din populația 
globului, pentru asigurarea pro
gresului și dezvoltării economico- 
sociale a tuturor popoarelor, pen
tru valorificarea mai bună, în 
Interesul omului, a marilor resur
se ale planetei noastre.

Prin reducerea armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare 
de către toate statele s-ar econo
misi uriașe fonduri financiare și 
materiale. importante resurse 
tehnico-științifice și s-ar face, în 
același timp, un pas real pe calea 
creșterii încrederii, a stimulării 
tratativelor pentru dezarmare, în 
vederea ajungerii la înțelegeri co
respunzătoare privind lichidarea 
armelor nucleare și convenționale.

Aceasta ar duce Ia eliberarea 
unul număr important de cadre 
științifice și tehnice, care și-ar 
putea astfel consacra activitatea 
lor creatoare pentru soluționarea 
mai rapidă a gravelor probleme 
care confruntă umanitatea, inclu
siv apărarea mediului înconjură
tor, apărarea vieții planetei noas
tre. (Vil și puternice aplauze).

Hotărirea României de reducere 
cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare 
nu pune în nici un fel în pericol 
capacitatea de apărare a țării, 
independența și suveranitatea sa. 
Ne exprimăm speranța că și alte 
state se vor gîndi să treacă, la 
momentul potrivit — chiar înainte 
de realizarea unor acorduri gene
rale — la reducerea armamente
lor, a efectivelor și cheltuielilor 
militare.

Aș vrea să subliniez, șl cu acest 
prilej, puternicul ecou internațio
nal pe care îl au măsurile adop
tate de România în rîndul cercu
rilor politice, al opiniei publice 
mondiale, al șefilor de state și 
guverne, care au dat o înaltă 
apreciere inițiativei țării noastre 
de a trece 'la reducerea armamen
telor, trupelor și cheltuielilor mi
litare. Am primit multe scrisori, 
inclusiv de la șefi de state și gu
verne, care consideră că, în- 
tr-adevăr, este bine să se treacă 
la asemenea acțiuni.

în numele poporului român, 
adresez tuturor statelor și po
poarelor, șefilor de state și gu
verne, parlamentelor, oamenilor 
politici de pretutindeni. încă o dată, 
chemarea de a ne uni eforturile 
și de a acționa pentru oprirea 
cursei iraționale a înarmărilor și 
pentru trecerea la înțelegeri și 
măsuri concrete de dezarmare 
nucleară și convențională, pentru 
eliminarea pericolului nuclear, 
pentru apărarea dreptului suprem 
la viață și la pace ăl tuturor oa
menilor și națiunilor. (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“ ; „Dezarmare — pace ’.“).

De la înalta tribună a marii adu
nări populare consacrată păcii si 
dezarmării dorim să asigurăm, pe 
prietenii noștri de peste hotare, pe 
conducătorii de state si guverne, 
popoarele din întreaga lume că 
România socialistă, poporul român 
vor milita cu cea mai mare hotă
rîre în marele front al forțelor pă
cii. pentru dezarmare, pentru lichi
darea armelor nucleare si clasice, 
a oricăror mijloace de distrugere 
în masă, pentru înlăturarea defi
nitivă a războiului din viata socie
tății. pentru o politică de destin
dere. înțelegere, de largă colaborare 
internațională, pentru pace în în
treaga lume ! (Urale șl aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu. 
România — pacea și prietenia !“)

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetâfeni ai Republicii So

cialiste România,
Referendumul de la 23 noiembrie 

reprezintă actul de voință al în
tregului nostru popor, care, sub 
conducerea Partidului Comumst 
Român, este hotărît să-și făureas
că liber si stăpîn pe destinele sale 
viitorul luminos, socialist și comu
nist, în condiții de pace și colabo
rare egală cu toate națiunile lumii

De la această mare adunare 
populară a dezarmării și păcii 
adresez tuturor cetățenilor patriei 
noastre chemarea ca. la referendu
mul de la 23 noiembrie, să spună 
un DA hotărât reducerii cu 5 la sută 
de către România a armamentelor, 
efectivelor si cheltuielilor militare, 
ca o dovadă supremă a voinței 
unanime a poporului român de a 
face totul pentru pace, pentru 
dezarmare, pentru înălțarea conti
nuă a patriei socialiste, pentru în
tărirea independentei șl suverani
tății României 1 (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează îndelung 
„Dezarmare — pace !“).

Să întărim votul nostru pentru 
reducerea armamentelor, pentru 
pace și dezarmare, angajîndu-ne cu 
toată hotărirea și cu toate forțele 
noastre în munca și lupta pentru 
înfăptuirea în cele mai bune con
diții a planului de dezvoltare eco
nomică si socială a patriei, a Pro
gramului de făurire a societății so

cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism, asigurând 
ridicarea României pe culmi tot 
mai înalte de progres și civiliza
ție socialistă, de bunăstare si feri
cire. (Urale și aplauze puternice : 
se scandează „Vom munci și vom 
lupta — patria vom înălța !“).

De la această înaltă tribună, 
mă adresez oamenilor muncii din 
industrie și celelalte sectoare de 
activitate — muncitorilor, ingine
rilor, tehnicienilor, specialiștilor 
— cu chemarea de a spune un DA 
hotărît în cadrul referendumului 
de la 23 noiembrie și de a întări 
votul lor dat politicii de dezar
mare și pace a României socia
liste, printr-o muncă exemplară, 
desfășurată într-un spirit de înal
tă responsabilitate comunistă, re-- 
voluționară, pentru îndeplinirea 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru creșterea forței 
materiale și spirituale a țării, 
pentru sporirea avuției socialiste 
și a venitului național — baza 
progresului neîntrerupt al patriei 
noastre socialiste, a ridicării 
bunăstării întregului nostru popor! 
(Aplauze puternice).

Mă adresez oamenilor muncii 
de la sate, lucrătorilor de pe 
ogoare cu chemarea de a spune 
un DA hotărât în cadrul referen
dumului și de a întări votul lor 
unanim dat politicii noastre de 
dezarmare și pace prin noi și tot 
mai mari realizări pe calea înfăp
tuirii noii revoluții agrare, a în
floririi satului românesc, printr-o 
muncă plină de abnegație pentru 
producții agricole, vegetale și ani
male, cît mai bogate, pe măsura 
posibilităților pe care Ie oferă 
agricultura noastră socialistă, pen
tru sporirea puternică a contribu
ției acestui sector de bază al eco
nomiei naționale la progresul și 
prosperitatea patriei noastre so
cialiste. (Aplauze puternice).

Mă adresez oamenilor de știință, 
artă și cultură cu chemarea de a 
spune, împreună cu întregul po
por, un DA hotărît în cadrul re
ferendumului și de a întări votul 
lor pentru dezarmare și pace, an- 
gajîndu-se și mai puternic, cu toa
te forțele, în înfăptuirea progra
melor de modernizare și perfec
ționare a organizării producției, 
de promovare a progresului tehnic 
în întreaga activitate economică, 
în desfășurarea largă a noii revo
luții tehnico-științifice în țara 
noastră. Faceți totul pentru ca 
știința, arta și învățămîntui să se 
afirme tot mai mult ca factori 
fundamentali ai progresului mul
tilateral al societății socialiste ro
mânești, ca o puternică forță a 
construcției socialiste și comunis
te în patria noastră, ca o puternică 
forță a păcii ! (Aplauze puternice).

Mă adresez tuturor femeilor pa
triei cu chemarea de a spune un 
DA hotărît în cadrul referendu
mului și de a întări votul lor 
printr-o activitate exemplară la 
locurile de muncă și în familie, 
acționînd cu pricepere și spirit 
gospodăresc pentru îndeplinirea 
înaltelor răspunderi și sarcini ce 
lp revin în societatea noastră so
cialistă, pentru creșterea și educa
rea sănătoasă a copiilor țării, pen
tru asigurarea viitorului lor lumi
nos. de pace și bunăstare. (Aplau
ze puternice).

Mă adresez tineretului patriei 
noastre. Pentru prima dată în 
lume o parte importantă a tinere
tului din țara noastră este chema
tă să-și spună cuvîntul în pro
bleme vitale pentru existența oa
menilor, a popoarelor — dezar
marea și pacea. Vă chem, dragi to
varăși și prieteni tineri, să spuneți 
un DA hotărît în cadrul referen
dumului și să întăriți votul vos
tru de pace și dezarmare muncind 
și învățînd cu pasiune și dăruire 
revoluționară, afirmîndu-vă în 
toate împrejurările ca destoinici 
constructori ai socialismului și co

munismului, profund devotați pa
triei, partidului și poporului, si- 
tuîndu-vă în permanență în pri
mele rînduri ale uriașei activități 
desfășurate de întregul nostru po
por pentru edificarea cu succes a 
noii orînduiri, pentru întărirea pa
triei noastre, pentru securitate și 
pace în întreaga lume 1 (Aplauze 
puternice).

Mă adresez militarilor forțelor 
noastre armate, membrilor gărzi
lor patriotice și detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei cu chemarea de a 
spune un DA hotărât în cadrul re
ferendumului și de a întări aceri 
vot dat păcii și dezarmării, parti- 
cipînd. ca si pină acum, la mun
ca pașnică a poporului, la reali
zarea marilor lucrări de investiții 
prevăzute în programele de dez
voltare economico-socială a tării, 
la eforturile întregii națiuni pen
tru înflorirea multilaterală a pa
triei. pentru întărirea capacității 
sale de apărare, pentru asigurarea 
muncii și vieții pașnice a tuturor 
cetățenilor României socialiste 1 
(Aplauze puternice).

Adresez întregului popor, tutu
ror oamenilor muncii din patria 
noastră chemarea de a spune un 
DA hotărît în cadrul referendumu
lui și de a întări, prin noi reali
zări. votul lor. acționînd strîns 
uniți în jurul eroicului și gloriosu
lui nostru partid, pentru înfăp
tuirea neabătută a istoricelor hotă- 
riri ale Congresului al XIII-Iea, a 
politicii profund umaniste a parti
dului și statului nostru, care pun 
mai presus de orice omul, bună
starea si fericirea întregului Po
por. realizarea năzuințelor și aspi
rațiilor sale de a trăi și munci în
tr-un climat de pace, prietenie și 
colaborare cu toate națiunile lu
mii ! (Urale și aplauze puternice ; 
se scandează îndelung : ..Ceausescu 
și poporul", „Ceaușescu—P.C.R.1").

în încheiere. îmi exprim încă o 
dată convingerea că întregul nos
tru popor va aproba în unanimi
tate hotărirea de a trece în mod 
unilateral la reducerea cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare, dînd astfel 
expresie voinței sale nestrămutate 
de pace și dezarmare, de a-și făuri 
un viitor fericit, socialist și comu
nist. într-o lume fără arme și fără 
războaie, a păcii și colaborării ega
le între toate națiunile lumii, libe
re și independente. (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace!“, 
„Dezarmare — pace !“).

Trăiască și să se întărească 
continuu, să devină tot mai înflo
ritoare patria noastră, liberă, su
verană și independentă — Repu
blica Socialistă România ! (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mindria !“).

Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat al 
întregului nostru popor, care își 
îndeplinește cu cinste misiunea 
istorică de a conduce întreaga na
țiune pe calea progresului, a bu
năstării. independenței, pe calea 
păcii ! (Urale și aplauze puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R.1", „Ceaușescu — pace!").

Să triumfe rațiunea, politica de 
colaborare între toate națiunile 
lumii ! Să triumfe politica de 
pace !

Pentru o pace trainică între 
toate națiunile lumii 1 (Urale șl 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — pace !“. într-o at
mosferă de puternică însuflețire 
și strinsă unitate, toți cei prezenți 
în sală se ridică in picioare și acla
mă minute in șir pentru Partidul 
Comunist Român — forța politică 
conducătoare a întregii națiuni — 
pentru secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU).
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MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN CAPITALĂ
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

MANEA MĂNESCU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,
seeretar general al Partidului 
Comunist Român,
Sreședințele Republicii Socialiste 

.omânia,
Mult stimată tovarăși 

Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați to

varăși,
Vă rog să-mi permiteți să de

clar deschisă marea adunare 
populară a oamenilor muncii 
din Capitală consacrată dezar
mării și păcii ce are loc în 
întîmplnarea referendumului 
național de la 23 noiembrie, 
eveniment de o deosebită în
semnătate al vieții politice și 
sociale din patria noastră socia
listă.

Aducem, cu profund respect, 
cu dragoste și recunoștință, la 
această mare adunare populară, 
un călduros salut conducătoru
lui înțelept al poporului, ge
nial strateg al măreței opere 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintării patriei noastre spre 
comunism, a cărui titanică ac
tivitate revoluționară reprezin
tă peste o jumătate de veac din 
istoria contemporană a Româ
niei, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului 
Democrației șl Unității Socialis
te, Marele Erou al Națiunii, 
Marele Erou al Păcii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu aleasă stimă șl prețuire, 
salutăm prezența tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele 
Consiliului Național al Științei 
și Invățămîntului, președinte al 
Comitetului Național Român 
..Oamenii de știință si pacea", 
militant de seamă al partidului 
și statului, savant de largă 
reputație mondială, a cărei ge
neroasă activitate este consacra
tă dezvoltării științei românești, 
asigurării progresului țării și 
păcii în lume.

Cu deosebită considerație, 
salutăm prezenta celorlalți to
varăși din conducerea parti
dului și statului, a tuturor par- 
ticipanților la această adunare.

Stimata tovarășe, stimați to
varăși,

în toate împrejurările vieții 
politice și sociale din patria 
noastră, în elaborarea hotărîri- 
lor de o deosebită importantă 
pentru prezentul și viitorul tă
rii, partidul, secretarul său ge
neral, președintele României, se 
consultă cu poporul. Integrat pe 
deplin în sistemul democrației 
noastre muncitorești-revoluțio- 
nare, referendumul de la 23 
noiembrie constituie cadrul 
constitutional în care cetățenii 
patriei noastre socialiste sînt 
chemați să decidă într-o impor
tantă problemă de politică in
ternă si externă.

Națiunea întreagă se va pro
nunța în legătură cu trecerea la 
reducerea unilaterală, pînă Ia 
sfîrșitul acestui an, cu 5 la sută 
a armamentelor, cheltuielilor si 
efectivelor militare, act politic 
ce constituie expresia indepen

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRE RĂDUCANU

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicoîae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în numele puternicului colec

tiv muncitoresc de la întreprin

dentei și suveranității noastre 
naționale, a prerogativelor ina
lienabile ale poporului, ale pre
ședintelui României.

înflăcărată chemare de la 
tribuna Marii Adunări Națio
nale, pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat-o 
poporului român, în numele in
tereselor sale supreme, al apă
rării valorilor civilizației uni
versale. de a-și Intensifica 
lupta pentru dezarmare și pace, 
are un puternic ecou în con
știința tuturor fiilor patriei.

Vibrantele și însuflețitoarele 
manifestări desfășurate pe în
tregul cuprins al tării. în întîm- 
pinarea referendumului, relevă 
cu putere voința fermă a cetă
țenilor României socialiste, 
animați de un fierbinte patrio
tism revoluționar, de a spune 
un DA hotărît dezarmării și 
păcii. în sprijinul asigurării 
dreptului suprem la libertate și 
independentă, la viață al tu
turor popoarelor.

România, președintele său 
consideră că a sosit timpul să 
se treacă la o abordare nouă, 
mai îndrăzneață, a problemelor 
complexe ale dezarmării, > și în 
primul rînd ale dezarmării nu
cleare, ale păcii și dezvoltării. 
Aceste supreme imperative ale 
lumii contemporane se află la 
baza generoasei inițiative a 
ilustrului nostru președinte, cu 
privire la reducerea unilaterală 
a armamentelor, cheltuielilor și 
efectivelor militare, primită cu 
deosebit interes de către o 
serie de ’guverne, oameni po
litici, cercuri largi ale oameni
lor de știință și cultură, de 
opinia publică mondială. în 
speranța că exemplul său va 
fi urmat și de alte țări, Româ
nia își reafirmă cu putere vo
cația umanistă și voința» de 
pace, hotărîrea fermă de a mi
lita neabătut pentru măsuri 
constructive, care să asigure 
climatul de încredere și justiție 
internațională, de colaborare 
între toate națiunile, pentru o 
Jume fără arme și fără războaie.

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Harnicul nostru popor, strîns 
unit în jurul Partidului Comu
nist Român, al secretarului său 
general, întîmpină referendumul 
de la 23 noiembrie puternic an
gajat în transpunerea în viață 
a istoricelor hotărlri ale Con
gresului al XIII-lea, pentru a- 
sigurarea unei noi calități a 
muncii și a vieții, pentru ridi
carea pe trepte superioare a 
dezvoltării economico-sociale a 
tării în aetualul cincinal și în 
deceniul viitor, pînă la ori
zontul 2000.

Munca rodnică a întregii 
noastre națiuni, pentru pro
gresul multilateral al patriei, 
este puternic însuflețită de e- 
xemplul luminos și înălțător al, 
secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
genialul ctitor al României so
cialiste, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, a 
cărui strălucită activitate îm
pletește nețărmurita sa Iubire 
de țară cu dăruirea pentru 
pacea întregii omeniri.

derea „23 August" exprim ade
ziunea unanimă la noua și stră
lucita dumneavoastră acțiune 
de pace, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii, făurito
rul vizionar al politicii interne 

șl externe a României, perso
nalitate proeminentă a lumii 
contemporane, marele Erou al 
Păcii. Participanții la adunarea 
premergătoare referendumului, 
întregul colectiv de oameni ai 
muncii din întreprinderea noas
tră și-au manifestat, intr-o de
plină unitate de ginduri și sim
țire, via satisfacție, profunda 
recunoștință, mîndria lor patrio
tică față de îndelungata și pro
digioasa dumneavoastră activi
tate revoluționară, față de noua 
inițiativă privind reducerea uni
laterală de către România, cu 5 
la sută, a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare. 
Aceasta corespunde în cel mai 
înalt grad aspirațiilor clasei 
muncitoare din România, care 
întotdeauna a fost purtătoarea 
stindardului păcii și liniștii, a 
progresului.

Așa cum ați subliniat la 
Marea Adunare Națională, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, situația ac
tuală internațională este deo
sebit de gravă, iar pacea și 
securitatea lumii nu se pot re
aliza prin acumularea de arme 
și nici prin simple declarații de 
intenții, ci numai prin acțiuni 
și măsuri concrete de dezar
mare. Este inuman și nedemn 
ca pe planetă să mai existe mi
lioane de oameni care suferă de 
foame, în timp ce sume fabu
loase se cheltuiesc pentru în
armări, pentru distrugerea omu
lui. a vieții.

Clasa noastră muncitoare, 
asemeni întregului popor român, 
este pe deplin conștientă de 
meritul dumneavoastră istoric, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a fi făcut 
din apărarea și promovarea 
păcii, a dezarmării, a înțelege
rii și conlucrării între națiuni

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 

AURELIA BRATU
Mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult iubită și stimată 

tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Am deosebita onoare de a 

exprima. în numele oamenilor 
muncii de la întreprinderea de 
confecții și tricotaje Bucu
rești. adeziunea unanimă la 
strălucita dumneavoastră ini
țiativă. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului, președin
tele Republicii, privind redu
cerea cu 5 la sută a armamen
telor, efectivelor si cheltuielilor 
militare ale României. Această 
nouă acțiune politică ilustrea
ză convingător concepția re
voluționară. profund novatoa
re. a președintelui Republi
cii. potrivit căreia pacea si 
securitatea prin dezarmare re
prezintă opțiunea fundamentală 
a actualității. O opțiune pe 
care România o promovează din 
convingerea de nestrămutat că 
numai astfel poate fi evitată a- 
menintarea unui război nimici
tor termonuclear.

Sîntem mindri că tara noas
tră aduce din nou dovada vo
cației sale de pace si mulțumim 
din inimă pentru toate acestea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
străluoit ctitor al României so
cialiste moderne, marele erou 
între eroii neamului, care si-a 
dedicat întreaga viată luptei 
pentru libertatea, demnitatea si 
fericirea poporului. pentru 
triumful revoluției socialiste, 
cauzei colaborării. înțelegerii și 
păcii pe Pămînt. 

un adevărat crez de conștiință 
care a conferit originalitate, 
consecvență și principialitate 
tuturor acțiunilor internaționale 
întreprinse de țara noastră in 
cele peste două decenii de cînd 
vă aflați la cîrma destinelor 
poporului român.

Colectivul întreprinderii noas
tre mi-a încredințat mandatul 
de conștiință de a vă asigura, 
la această vibrantă adunare 
populară, că va susține unanim 
noua și strălucita inițiativă de 
pace și dezarmare a României 
socialiste, a dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, inițiativă ce 
se constituie într-un act profund 
democratic, de mare importanță 
politică și înaltă răspundere 
patriotică.

Prin votul nostru muncito
resc de la 23 noiembrie vom 
spune un DA hotărît și înflăcă
rat pentru cauza păcii, cu con
știința că votul nostru răspunde 
intereselor vitale ale poporului 
român, ale tuturor popoarelor. 
Strîns unit în jurul partidului, 
al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
întregul popor își manifestă prin 
fapte . de muncă voința 
nestrămutată de a înfăptui 
exemplar mărețele programe 
adoptate de Congresul al XIII- 
lea al partidului, chezășia ri
dicării patriei socialiste pe tot 
mai înalte culmi de progres și 
civilizație.

Vă adresăm din inimă, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, 
urarea să ne trăițî întru mulțl 
ani în deplină sănătate, spre 
măreția și gloria Partidului 
Comunist Român, a patriei 
noastre dragi — Republica So
cialistă România.

Dăm expresie, si cu acest 
prilej. recunoștinței noastre 
profunde, sentimentelor de înal
tă stimă, dragoste și prețuire 
față de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
militant de frunte al partidului 
și statului, om de știință de 
largă recunoaștere internaționa
lă. care acționează cu fermitate 
și consecventă pentru înflorirea 
multilaterală a patriei, pentru 
utilizarea în scopuri exclusiv 
pașnice a impresionantelor cu
ceriri ale științei și tehnicii 
contemporane. >

Sub îndrumarea clarvăzătoare 
a oelui mal de seamă om de stat 
pe oare istoria l-a dat Româ
niei. Eroul națiunii noastre, to
varășul Nicolae Ceausescu, am 
construit si construim, ca nici
odată înainte, pentru dezvol
tarea si înflorirea patriei, ridi- 
cînd-o pe trepte de civilizație 
tot mai Înalte. In perioa
da de aur a propășirii noas
tre, pe care cu îndreptățită 
mîndrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", noi. clasa 
muncitoare, toți oei ce muncim 
cu brațele si cu mintea, am 
străbătut un măreț drum de 
victorii si izbînzi. avînd asigu
rate liniștea trudei noastre, tih
na căminului, bucuria de a ne 
crește copiii și nepoții, starea de 
pace devenind parte indisolu
bilă a concepției de viată a în
tregului nostru popor.

Muncind cu pasiune șl dă
ruire revoluționară pentru pro
gresul patriei, nu dorim ca ceea 
ce am edificat să cadă pradă 
flăcărilor unui nou război, mal 
crunt si mai distrugător decit 

au fost toate războaiele trecu
tului la un loc. Dorim, dimpo
trivă. să construim prin munca 
Si eforturile noastre un viitor 
luminos pentru noi si copiii 
noștri, pentru generațiile ce ne 
vor urma.

Iată de ce am mandatul să 
dau expresie unanimității cu 
care adunarea din unitatea noas
tră si-a dat adeziunea la noua 
inițiativă de pace a României, 
hotăririi ferme muncitorești a 
celor peste 20 000 de oameni ai 
muncii, din care majoritatea

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

CONSTANTIN ARSENI

Mult iubite sl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
îngăduiți-mi să dau glas sen

timentelor de adeziune deplină, 
de înaltă mîndrie patriotică, de 
profundă recunoștință ce animă 
milioanele de membri ai Orga
nizației Democrației si Unității 
Socialiste față de noua si stră
lucita inițiativă de pace a ma
relui si iubitului conducător al 
partidului si statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
patriot si revoluționar înflăcă
rat, ctitor al României socialiste 
moderne. personalitate pro
eminentă sl prestigioasă a epo
cii contemporane.

în mod firesc, asociem 
această nouă inițiativă, inspi
rată din concepția profund 
umanistă a dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. tuturor ce
lorlalte propuneri si demersuri 
românești care- au generat și 
generează permanent o tot mai 
largă mobilizare a popoarelor 
lumii în sprijinul păcii, al 
dezarmării. Așa cum ați subli
niat dumneavoastră. în magis
trala cuvîntare rostită la sesiu
nea Marii Adunări Naționale, 
este necesară o abordare nouă, 
mai îndrăzneață, pornind de la 
marile exigente și imperative 
actuale, pentru a se putea a- 
Vansă Pe calea dezarmării, a 
păcii si colaborării.

Popoarele reclamă măsuri fer
me si eficiente de oprire a 
cursei iraționale a înarmărilor, 
pe Pămînt si în Cosmos, de re
tragere a rachetelor cu rază me
die de acțiune din Europa, de 
lichidare generală a armelor 
nucleare si trecere la reducerea 
drastică a armamentelor conven
ționale. Ele au nevoie de pro
grame pașnice, constructive, nu 
de arme tot mal sofisticate, care 
nun în pericol întreaga planetă, 
însăsi supraviețuirea civilizației 
umane. Uriașele resurse irosite 
de competiția militară actuală 
pot si trebuie să fie reorientate 
spre sectoarele dezvoltării eco
nomico-sociale. să fie folosite 
pentru progres, pentru lichida
rea subdezvoltării, a celorlalte

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 

CRISTINA VLADU
Mult stimate tovarășe

Nicolae Ceaușescu,
Mult iubită și stimată 

tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Asemenea întregului nostru 

popor tînăra generație își ex
primă totala adeziune față de 
strălucita inițiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind re

» sînt femei, ca în ziua de 23 no
iembrie. Ia referendum. să 
răspundem printr-un DA por
nit din adincul inimilor si con
științelor noastre. Va fi un DA 
spus vieții si păcii, un DA 
pentru realizarea programelor 
noastre de progres și bunăstare, 
pentru politica realistă, clarvă
zătoare și umanistă a partidului 
Si statului nostru, pentru înflo
rirea României socialiste.

Ceaușescu si poporul, pacea 
lumii — viitorul !

anomalii de care suferă ome
nirea.

Sprijinind în modul cel mai 
ferm inițiativele României so
cialiste de pace. înțelegere si 
colaborare între toate popoarele. 
Comitetul Național Român „Oa
menii de știință si pacea", or
ganism condus cu înaltă com
petentă si grijă deosebită de to
varășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. eminent 
om politic, savant patriot de 
renume internațional. întreprin
de eforturi constante, tot mai 
bogate si diverse, ce se bucură 
de o largă recunoaștere, pentru 
afirmarea științei ca factor 
fundamental al progresului, a 
vocației ei pașnice, construc
tive.

Inițiativa României de a-ș! 
reduce cu 5 la sută armamente
le. efectivele si cheltuielile mi
litare constituie o expresie a vi
ziunii politice revoluționare a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Nouă si puternică mărturie a 
politicii de pace, destindere si 
înțelegere internațională, aceas
ta oferă o pildă vie de cum 
trebuie acționat pentru împli
nirea dezideratelor celor mai 
arzătoare ale tuturor națiunilor, 
un exemplu demn de urmat și 
de către alte state. Asa cum ști 
arătat dumneavoastră, muit sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o asemenea măsură nu va pune, 
si nu poate pune. în pericol 
securitatea si suveranitatea ni
mănui ; dar. trecînd la acțiuni 
concrete, reale de dezarmare, se 
va demonstra voința fiecărei 
națiuni de a merge pe această 
cale, de a face totul pentru di
minuarea încordării, a pericolu
lui de război, pentru dezarmare 
generală, pentru colaborare si 
pace între toate națiunile.

Milioanele de membri ai Or
ganizației Democrației si Unită
ții Socialiste vor subscrie din 
toată inima la scopurile nobile 
ale acestei inițiative — unice 
Pe plan internațional — prin vo
tul lor unanim, prin semnătura 
energică pentru dezarmare, pen
tru edificarea măreței opere de 
construcție socialistă ne nămîn- 
tul scump al patriei, vot ce se 
constituie într-un fierbinte gînd 
românesc de pace spre toate 
zările lumii.

ducerea de către țara noastră 
cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor mili
tare. Această inițiativă, expre
sie elocventă a vocației pașnice, 
constructive a națiunii române, 
pune în lumină hotărîrea fermă 
a poporului nostru de a aborda 
într-un spirit nou, revoluționar, 
problema fundamentală a epo
cii contemporane — asigurarea 

dreptului suprem la pace, la 
viață.

Iubim cu înflăcărare pacea 
pentru că sîntem tineri, pen
tru că avem viața înainte și 
inimile pline de idealuri cute
zătoare. Iubim pacea pentru că 
de ea ne sînt legate visurile, 
viitorul, speranțele. De la a- 
ceastă mare adunare populară 
din capitala României socialiste 
— vatră a păcii și prieteniei — 
în1 numele celor 34 000 de stu- 
denți din' Centrul universitar 
București, aducem și cu acest 
prilej întreaga noastră recu
noștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit 
fiu al națiunii, înflăcărat patriot 
revoluționar, strălucit conducă
tor de partid și de stat, pro
eminentă personalitate a lumii 
contemporane, marele „Erou al 
Păcii", care și-a consacrat în
treaga viață și întreaga activi
tate revoluționară intereselor 
vitale ale poporului, apărării 
independenței și suveranității 
patriei, cauzei nobile a păcii, 
colaborării și înțelegerii între 
popoare.

Sîntem conștlenți că numai 
într-un climat internațional lip
sit de spectrul amenințător al 
distrugerii nucleare, numai în 
condiții de pace ne putem 
bucura de căile larg deschise 
tineretului spre învățătură, spre 
cunoaștere, spre afirmarea mul-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

MARIN IVAȘCU
Mult Iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
De la înalta tribună a acestei 

grandioase adunări populare, 
premergătoare referendumului 
de Ia 23 noiembrie, dau glas 
adeziunii fierbinți a oamenilor 
muncii din institut față de noua 
și elocventa inițiativă de 
pace a conducătorului parti
dului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, patriot și 
comunist înflăcărat, militant 
neobosit pentru cauza păcii și 
dezarmării. înțelegerii și colabo
rării internaționale, pentru apă
rarea dreptului fundamental al 
tuturor națiunilor, al oamenilor 
la viață, la existență liberă și 
demnă. Sîntem ferm convinși, 
asemenea întregului nostru po
por. că această acțiune cores
punde dezideratelor celor mai 
importante și urgente ale epocii, 
conferă noi și pregnante dimen
siuni politicii de amplu presti
giu internațional a României 
socialiste, a președintelui tării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ca om al faptelor îndrăznețe, 
ca Mare Erou al Păcii, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ați deschis 
un nou drum de excepțională 
valoare, propunînd ca România 
să-și reducă unilateral, cu 5 la 
sută, armamentele, efectivele șl 
cheltuielile militare, adresînd, in 
același timp. în numele poporu
lui român, un apel solemn con
ducătorilor de state, guverne
lor. popoarelor din întreaga 
lume de a âcționa în mod 
concret pe calea dezarmării. 
Această nouă inițiativă politică 
a dumneavoastră a reverberat 
profund în conștiința umanită
ții. a popoarelor de pretutindeni, 
subliniind imperativul de a se 
trece de la vorbe la fapte în 
domeniul dezarmării, de a feri 
lumea de o catastrofă nucleară.

Sîntem încredințați că acest

j

tilaterală a aptitudinilor și ta-
• lentului creator, de minunatele 

condiții de muncă și viață crea
te prin grija partidului și sta
tului, a dumneavoastră perso
nal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. a dumnea
voastră. mult iubită și stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu.

Vă încredințăm, de la aceas
tă înaltă tribună, că. urmînd 
neabătut strălucitul exemplu pe 
care-1 oferă prodigioasa dum
neavoastră activitate. sîntem 
hotărîți să ne sporim neîncetat 
contribuția la minunata operă 
de edificare a unui viitor lu
minos și fericit al scumpei 
noastre patrii, să luptăm, cu 
romantismul revoluționar al 
vîrstei tinere, pentru transpu
nerea în viață a înaltelor idea
luri ale socialismului si comu
nismului, să apărăm cu întrea
ga noastră ființă viața pașnică 
și creatoare a națiunii, inde
pendența și suveranitatea Româ
niei socialiste.

Animați de aceste înălțătoare 
gînduri, studenții Centrului uni
versitar București, asemenea 
tuturor tinerilor din întreaga 
țară, vor spune. în ziua de 23 
noiembrie, un DA hotărît pen
tru dezarmare și pace, pentru 
viață, progres și prosperitate, 
pentru conlucrare liberă și 
egală între toate popoarele 
lumii.

demers umanist, care aureolează 
acțiunile pilduitoare ale Româ
niei în Anul Internațional al 
Păcii, va rămîne înscris cu litere 
de aur in istoria umanității, ca 
un act politic de înaltă respon
sabilitate pentru prezentul și 
viitorul pașnic al omenirii, pen
tru dezarmare și pace în lume. 
Ne exprimăm speranța că 
exemplul României va fi urmat 
și de alte state, că va avea un 
puternic ecou în conștiința tu
turor națiunilor iubitoare de 
pace.

în actualele împrejurări In
ternaționale. deosebit de grave 
și complexe, cînd se impune 
mobilizarea tuturor energiilor 
în lupta pentru soluționarea 
numeroaselor probleme din 
viața internațională, voința de 
pace a oamenilor de știință din 
patria noastră își găsește o 
viguroasă expresie prin acțiuni
le Comitetului Național Român 
„Oamenii de știință și pacea", 
a cărui activitate multilaterală 
se desfășoară sub înalta condu
cere a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al gu
vernului. președintele Consiliu
lui Național al Științei și învă- 
țămîntului, savant de prestigiu 
mondial, exemplu luminos da 
militant înflăcărat pentru folo
sirea exclusiv pașnică a cuceri
rilor cercetării științifice.

Pornind de la nobilele țeluri 
ale politicii externe românești, 
de la concordanta ei deplină cu 
obiectivele propășirii libere și 
demne a patriei, oamenii de ști
ință îmbrățișează cu toată 
căldura, cu dragoste și recu
noștință noua si strălucita dum
neavoastră inițiativă, rrjult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fiind hotărîți 
să o susțină printr-o puternică 
angajare patriotică, prin faptele 
lor de muncă de fiecare zi, prin 
votul de la 23 noiembrie, care 
constituie semnătura conștiinței 
noastre pe un magistral act 
istoric.

Realizări in economie
Continuăm să publicăm rezultatele obținute In întrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale. unități agricole, construcții, transporturi, precum si din dome
niul circulației mărfurilor si prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute si punctajului general stabilit pe 
baza indicatorilor prevăzufi in criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la sfirsitul lunii octombrie pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele 

electrice Suceava, cu 752,9 puncte.
Locul II : întreprinderea de re

țele electrice Iași, cu 596,9 puncte.
Locul III : întreprinderea'de re

țele electrice Vaslui, cu 526,4 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
FORAJULUI SONDELOR 

DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : întreprinderea de foraj 

„Petromar" Constanța, cu 841,1 
puncte.

Locul II t Schela de foraj Comă- 
nești, județul Bacău, cu 396,9 
puncte.

Locul III : Schela de foraj Zădă- 
reni, județul Arad, cu 387 puncte.

ÎN DOMENIUL 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I : Combinatul metalurgic 

Cîmpia Turzii, județul Cluj, cu 
173,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE

Locul I : întreprinderea „Metali
ca" Oradea, cu 802.2 puncte.

Locul II : întreprinderea „23 Au
gust" Satu Mare, cu 571,7 puncte.

Locul III : întreprinderea „Meta- 
loglobus" București, cu 551,5 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de piese 

de schimb și utilaje pentru indus

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

tria chimică Satu Mare — Ministe
rul Industriei Chimice, cu 995,5 
puncte.

Locul II : întreprinderea de uti
laj chimic Borzești, județul Bacău 
— Ministerul Industriei Petrochi
mice, cu 849,8 puncte.

Panoul fruntașilor pe zece luni ale anului
Locul III : întreprinderea meca

nică de reparații auto și utilaje de 
transport Baia Mare — Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor, cu 790,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de alu
mină Oradea, cu 563,9 puncte.

Locul II : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 168,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul : I întreprinderea „Porțe
lanul" Alba Iulia, cu 542,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de sti
clărie și porțelan Dorohoi, județul 
Botoșani, cu 509,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de ar
ticole de sticlărie București, cu 
375,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de con

fecții Focșani, cu 735,5 puncte.
Locul II : întreprinderea de con

fecții „Steaua Roșie" Sibiu, cu 647,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea de con
fecții și tricotaje București, cu 642,3 
puncte.

ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘI A TUTUNULUI

Locul I : întreprinderea de vi
nuri și șampanie „Zarea" Bucu
rești, cu 1 266,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de vini- 
ficație și produse spirtoase Drăgă- 

șani. județul Vîlcea, cu 1125,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ți
garete Iași, cu 976,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra

fică Sibiu, cu 933,7 puncte.
Locul II : întreprinderea poligra

fică „Bucureștii Noi", cu 727,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea poli
grafică „Filaret" București, cu 612,4 
puncte.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA

Șl ÎNGRAȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul agroindus

trial Timiș, cu 609,5 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea antrepri

ză de montaj și service pentru au
tomatizări și telecomunicații Bucu
rești — Ministerul Industriei Elec
trotehnice. cu 1 243,7 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
amenajarea complexă și exploata
rea rîulul Dîmbovița, București — . 
Consiliul Național al Apelor, cu 
768,8 puncte.

Locul III : întreprinderea antre
priză „Frigotehnica" București — 
Ministerul Industriei Alimentare și 
al Achiziționării Produselor Agri
cole, cu 709,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — 
STAȚII DE CALE FERATA

Locul I : Stația de cale ferată 
Iași, cu 554,2 puncte.

Locul II : Stația de cale ferată 
Borzești, județul Bacău, cu 506,2 
puncte.

Locul III : Stația de cale ferată f 
București-Băneasa, cu 505,5 puncte.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR 
REFOLOSIBILE

Locul I : întreprinderea județea
nă de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile Ialomița, 
cu 414 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Mehe
dinți, cu 277,5 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Maramu
reș, cu 156 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea Județea

nă de transport local Vrancea, cu 
1 370 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Timiș, cu 
1 367,9 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Argeș, cu 
1 361 puncte.

BACĂU :
Producție suplimentară 
cu consumuri reduse

Acționind cu fermitate pentru 
îndeplinirea exemplară a planului 
la producția fizică pe acest an. oa
menii muncii din industria > jude
țului Bacău înscriu pe graficul în
trecerii însemnate cantități supli
mentare. Este vorba de aproape 
10 000 tone cărbune. 30 000 tone 
produse chimice și petrochimice, 
300 tone utilaje tehnologice pentru 
industria chimică. 16 000 metri cubi 
cherestea, confecții textile în va
loare de 116 milioane lei. precum 
și însemnate cantități de produse 
ale industriei electrotehnice, armă
turi industriale din fontă, placaje 
din lemn etc. De menționat că 
acest spor de producție a fost ob
ținut cu importante economii de 
materii prime, materiale, energie 
electrică și combustibil. Astfel. în 
perioada care a trecut de la înce
putul anului, au fost economisite 
circa 3 000 tone de metal, mai mult 
de 19 000 MWh energie electrică, 
39 000 tone combustibil convențio
nal. Cele mai bune rezultate au 
fost înregistrate la întreprinderea 
metalurgică. întreprinderea meca
nică și Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Bacău. Combinatul 
petrochimic si întreprinderea de 
electrocentrale de pe platforma 
Borzești, întreprinderea de postav 
Buhusi si altele. (Gheorghe Baltă).

GIURGIU : Un nou 
grup energetÎG

Acționînd in spiritul sarcini
lor trasate de secretarul ge- 
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru dezvol
tarea bazei energetice a- tării, con
structorii si energeticienii de pe 
șantierul Centralei electrice și de 
termoficare ne bază de cărbune 
din Giurgiu, au pus în funcțiune 
cel de-al treilea grup de 50 MW. 
Această realizare marchează În
cheierea primei etape de construc
ție a marelui obiectiv energetic de 
la Giurgiu, puterea instalată a 
centralei ajungînd la 150 MW. 
(Ion Manea).

Imagine de la oțelăria Combinatului siderurgic Galați
Foto : E. Dichiscanu

BUZĂU :
Valorificare superioară 

a masei lemnoase
Oamenii muncii din cadrul în

treprinderii forestiere de exploa
tare și transport Nehoiu desfășoară 
o intensă activitate pentru organi
zarea și modernizarea proceselor 
de producție în scopul valorifică
rii superioare a „aurului verde". 
Ca urmare a măsurilor aplicate. în 
perioada care a trecut din acest an 
sectorul de semifabricate pentru 
mobilă a fost extins, asigurîn- 
du-se astfel atît necesarul propriu, 
cit si disponibilități pentru alți 
beneficiari din țară, iar valoarea 
fiecărui metru cub de cherestea a 
crescut de 2,5 ori. Din căpătîie de 
scindură se realizează repere mici 

pentru mobilă, din resturile re
zultate la debitare se fac lamele 
pentru lădite. rumegușul este uti
lizat la fabricile de PAL. în cele 
de cărămidă și la centralele ter
mice. lemnul fiind astfel valorifi
cat sută la sută. în momentul de 
față — după cum ne informa di
rectorul întreprinderii, inginerul 
Nicolae Costache, se finalizează 
lucrările de perfecționare a teh
nologiilor de aburire a cherestelei 
de fag. care va permite reducerea 
cu 50 la sută a timpului de desfă
șurare a acestui proces, precum și 
reducerea consumului de abur 
tehnologic. De asemenea, s-au 
modernizat dispozitivele de ne 
mașinile de croit, cepuit si frezat, 
în scopul creșterii productivității 
muncii, a calității produselor si 
valorificării integrale a masei lem
noase. (Stelian Chiper).

«
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Încheierea vizitei oficiale de
încheierea convorbirilor oficiale

Vineri seara s-a încheiat vizita 
oficială de prietenie efectuată In țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de tovarășul Sinan Havani, pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.

Ceremoniâ plecării a avut loc la 
Gara Băneasa. Pe frontispiciul clă
dirii centrale se aflau portretele to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Slnân 
Hasani, încadrate de drapele de 
stat ale celor două țări. Pe mari 
pancarte erau înscrise urările „Să 
se dezvolte continuu relațiile tradi
ționale de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, In interesul poporului

Vizitarea unor obiective din Capitală
Președintele Prezidiului Republicii 

Socialiste Federative Iugoslavia, to
varășul Sinan Hasani, împreună cu 
persoanele oficiale care îl însoțesc, 
a vizitat, vineri dimineața. întreprin
derea „Electronica" din Capitală.

In această vizită, oaspeții au fost 
însoțiți de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Gazdele au înfățișat profilul Uni
tății, dezvoltarea șt diversificarea 
producției, subliniind însemnătatea 
hotăritoare a orientărilor șt in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru moderni
zarea electronicii românești, ca de 
altfel a întregii industrii, pentru 
ridicarea el la nivelul tehnicii con
temporane. In cadrul unei expoziții 
a fost prezentată o gamă variată de 
televizoare alb-negru și color, cu 
performante care răspund standarde
lor si normelor tehnice internațio
nale, radioreceptoare, din care unele

Depunerea unei coroane de flori
Vineri dimineața, tovarășul Sinan 

Hasani. președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia. a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au foet prezenți 
tovarășul Gheorghe Rădulescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv

Ceremonia plecării
român sl popoarelor iugoslave, ăl 
cauzei înțelegerii și păcii In Bal
cani, în Europa și In lume !“, „Să se 
întărească și să se dezvolte conti
nuu colaborarea și solidaritatea ță
rilor socialiste, a tuturor forțelor 
progresiste, democratice și antiimpe- 
rialiste !“.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Sinan Hasani au sosit Împreună la 
Gara Băneasa.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia și Republicii So
cialiste România. Cei doi președinți 
au trecut în revistă garda de onoare.

Tn continuare, președintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia și-a luat 
rămas bun de la persoanele oficiale 
române venite să-l salute la ple
care. Erau prezenți membri șl mem
bri supleanți al Comitetului Politic 

realizate In cooperare cu întreprin
deri iugoslave, casetofoane, aparatu
ră și echipamente electronice, alta 
produse.

Au fost vizitate. In continuare, 
cîteva sectoare de producție unde 
președintelui Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia i-au 
fost prezentate dotarea șl tehnologi
ile de fabricație, atenția deosebită 
ce se acordă calității șl ridicării per
formanțelor tuturor produselor. 
Oaspetele a avut cuvinte de apre
ciere fată de succesele obținute de 
specialiștii unității In realizarea 
unor tehnologii de vlrf pentru 
această modernă ramură industrială 
Si a urat colectivului noi succese In 
activitate, tn dezvoltarea relațiilor 
de cooperare cu R.S.F. Iugoslavia 
Si cu alte țări.

Tot In cursul dimineții a foat 
vizitat Muzeul de Istorie al Repu
blicii Socialiste România, unde 
oaspeții au fost salutați de tovarășa 
Suzana Gâdea. președintele Consiliu

al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe. Mi
nisterului Apărării Naționale. Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București, gene
rali si ofițeri.

Au asistat persoanele oficiale 
iugoslave care II însoțesc pe pre
ședintele Sinan Hasani in vizita sa 
in tara noastră.

Executiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al partidului, 
membri ai Consiliului de Stat șl al 
guvernului, alte persoane oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat persoanele oficiale tare l-au 
însoțit pe tovarășul Sinan Hasani in 
vizita oficială de prietenie In țara 
noastră.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Belgrad și ambasadorul Iu
goslaviei la București, precum și 
membri ai ambasadei.

Un grup de copil au oferit celor 
doi președinți buchete de flori.

La despărțire, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu șl Sinan Hasani 
și-au strins îndelung miinile, expri- 
mindu-și din nou satisfacția pentru 
convorbirile din timpul vizitei, care 
se înscrie ca un moment important 
In întărirea colaborării multilaterale 
româno-iugoslave.

lui Culturii și Educației Socialiste. 
Aid a fost vizionată expoziția 
„Dovezi ale dragostei. înaltei stime 
și profundei prețuiri de care se bucu
ră președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, ale 
amplelor relații de prietenie și co
laborare dintre poporul român și po
poarele altor țări". Președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia a admirat 
multitudinea de exponate ce relevă 
activitatea neobosită a conducătoru
lui partidului și statului nostru 
dedicată dezvoltării și înfloririi con
tinue a patriei, creșterii nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui. sporirii necontenita a prestigiu
lui României socialista in lume, a 
contribuției sale la apărarea pădi.

Oaspetele a luat cunoștință, de 
asemenea, de valoroase mărturii pri
vind istoria și civilizația multimile
nară a poporului român.

Președintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia a semnat în cărțile de 
onoare ale obiectivelor vizitate.

Erau prezenți. de asemenea, amba
sadorul României la Belgrad si am
basadorul Iugoslaviei la București.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate Imnurile de stat 
ale celor două țări.

După depunerea coroanei de flori, 
s-a păstrat un moment de reculegere. 
A fost vizitată apoi rotonda monu
mentului.

(Urmare din pag. I)
A fost evidențiat rolul deosebit de 

important ce revine Europei, po
poarelor de pe continent în rezolva
rea marilor probleme ale lumii de 
azi, in înfăptuirea dezarmării, in 
edificarea unui climat de pace, secu
ritate, de largă colaborare interna
țională.

O atenție deosebită a fost acor
dată problemelor referitoare la si
tuația din Balcani, subliniindu-se 
însemnătatea întăririi încrederii și 
înțelegerii, dezvoltării , colaborării 
între țările din regiune, promovării 
relațiilor de bună vecinătate, trans
formării acesteia într-o zonă lipsită 
de arme nucleare și chimice, fără 
baze militare străine, o zonă a co
laborării și păcii.

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Sinan Hasani. pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, a e- 
fectuat o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă România, in 
zilele de 20 și 21 noiembrie 1986.

Președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, to
varășul Sinan Hasani. și persoanele 
care l-au însoțit au vizitat obiective 
economice, sociale si culturale din 
București.

Tovarășul Sinan Hasani. președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, a 
depus. în timpul vizitei, o coroapă de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului si a pa
triei. pentru socialism.

Inaltii oaspeți iugoslavi s-au bu
curat pretutindeni de o primire căl
duroasă. expresie a sentimentelor de 
stimă si prietenie ne care poporul 
român le nutrește fată de popoarele 
Iugoslave.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
si președintele Prezidiului Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
tovarășul Sinan Hasani. au efectuat, 
într-o atmosferă cordială si priete
nească in spirit de înțelegere si res
pect reciproc, un schimb cuprinzător 
de păreri privind relațiile si colabo
rarea bilaterală, posibilitățile de pro
movare a acestora, precum si cu pri
vire la cele mai importante proble
me ale relațiilor internaționale. Cei 
doi președinți s-au informat, de ase
menea. asupra dezvoltării econo- 
mico-sociale din cele două țări.

La convorbirile dintre președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, tova
rășul Sinan Hasani, au participat :

Din partea română : loan Totu, 
ministrul afacerilor externe, Ilie 
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Constantin Mitea și Nicolae 
Mihalache, consilieri ai președintelui 
Republicii Socialiste România, Du
mitru Popa, . ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.S.F. Iugo
slavia, Lucian Petrescu, director In 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea iugoslavă : Raif Dizda- 
revici, secretar federal pentru afa
cerile externe, Nenad Krekici. secre
tar federal pentru comerț exterior, 
Bor'o Denkov, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia in Republica Socialistă 
România. Dragomir Vucicevicl, con
silier al președintelui Prezidiului
R.S.F, Iugoslavia. Miodrag Nikolici, 
șeful cabinetului președintelui Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia. Zlatan 
Kikici, director In Secretariatul Fe
deral pentru Afacerile Externe.

I.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Sinan Hasani, pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, su 
constatat cu Satisfacție că relațiile 
dintre România și Iugoslavia, dintre 
popoarele celor două țări se dezvol
tă cu succes, în spiritul bunel veci
nătăți, respectului și încrederii reci
proce, pe bazele trainice care au 
fost stabilite in deCiirSUl numeroa
selor întîlniri dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, 
precum și in cadrul intîlnlrilor ulte
rioare la nivel inalt.

Si cu acest orile! «-a subliniat de 
către ambele părți importanta res
pectării și aplicării consecvente a 
principiilor independenței și suvera
nității. integrității teritoriale, egali
tății in drepturi și avantajului re
ciproc. neamestecului tn treburi
le interne, respectării căilor oro- 
orlt de dezvoltare internă si oo- 
zfțiilor Internationale ale celor două 
țări, care constituie baza trainică a 
bunei vecinătăți și un exemplu de 
relații Intre două țări vecine și 
prietene.

In cadrul convorbirilor a fost sub
liniată importanța deosebită a tntil- 
nirilor la nivel Inalt pentru Im
pulsionarea dezvoltării relațiilor și 
conlucrării dintre cele două țări pe 
plan bilateral fi pe arena interna

Ținind seama de înrăutățirea si
tuației țărilor în curs de dezvoltare, 
s-a apreciat că trebuie intensificate 
eforturile pentru soluționarea globală 
a problemelor legate de lichidarea 
subdezvoltării — inclusiv a datorii
lor externe deosebit de mari ce îm
povărează țările în curs de dezvol
tare — pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale.

A fost pus in evidență rolul im
portant ce revine statelor mici și 
mijlocii, țărilor in curs de dezvol
tare și celor nealiniate in rezolvarea 
justă, durabilă a marilor probleme 
ce confruntă omenirea. în promo
varea politicii de pace, independență 
și colaborare internațională.

în cursul după-amiezii, tovarășul 
Nicolae Ceausescu și tovarășul Sinan 
Hasani au continuat convorbirile în 
prezenta celor două delegații.

COMUNICAT COMUN
țională, in spiritul prieteniei șl înțe
legerii reciproce.

S-a exprimat satisfacția deosebită 
față de prietenia tradițională care 
leagă popoarele celor două țări și 
care se întărește permanent prin 
dezvoltarea colaborării intre parla
mente, guverne, organizațiile politice 
și obștești, . republici și provincii, 
județe și orașe. S-a relevat necesi
tatea adoptării de măsuri care să 
facă această colaborare mal bogată.

în cadrul convorbirilor au fost 
confirmate pozițiile în legătură cu 
naționalitățile, exprimate in Decla
rația comună româno-iugoslavă din 
1983, subliniindu-se că naționalită
țile sint un factor al relațiilor de 
bună vecinătate și al colaborării 
prietenești dintre poporul român și 
popoarele Iugoslave.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Sinan Hasani au acor
dat o atenție deosebită relațiilor 
economice dintre cele două țări și 
au exprimat satisfacția față de pro
gresul , realizat tn dezvoltarea cola
borării In acest an. Au fost apre
ciate pozitiv eforturile și acțiunile 
Întreprinse in această direcție de gu
vernele celor două țâri, de Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de colabo
rare economică, de celelalte organe 
și organizații economice.

A fost subliniată hotărirea celor 
două părți de a depune eforturi In 
continuare pentru lărgirea și diver
sificarea schimbului de mărfuri, a 
cooperării industriale și specializării 
de lungă durată in producție, folo- 
sindu-se in acest scop. Intr-o 
măsură tot mai mare, avantajele 
pe care le oferă nivelul de dezvol
tare al celor două economii șl apro
pierea geografică. In acest context, 
au fost analizate acțiunile concrete, 
căile și modalitățile de dezvoltare a 
colaborării economice bilaterale.

în cadrul convorbirilor, a fost 
apreciată ca un exemplu de edifi
care de mari obiective prin eforturi
le comune ale celor două țări con
struirea sistemelor hidroenergetice 
șl de navigație Porțile de Fier I și 
Porțile de Fier II.

Cei doi președinți au convenit să 
se facă eforturi in continuare In 
scopul dezvoltării colaborării și 
cooperării in domeniile electronicii, 
electrotehnicii, construcțiilor de ma
șini, chimiei și petrochimiei. S-au 
evidențiat, totodată, posibilitățile 
largi de colaborare ce există in si
derurgie, metalurgia neferoasă șl in 
alte domenii.

Subliniindu-se importanta conven
țiilor existente de cooperare și spe
cializare, a fost evidențiată necesi
tatea realizării complete șl la timp 
a prevederilor acestora, prelungirii 
valabilității lor, precum șl a înche
ierii de noi convenții reciproc avan
tajoase, In scopul realizării de pro
duse la un nivel tehnic și tehnologic 
superior, atit pentru satisfacerea ce
rințelor celor două țâri, cit și pentru 
terțe piețe.

Pentru extinderea schimburilor 
economice se vor întreprinde noi 
acțiuni în direcția lărgirii colaborării 
intre instituțiile financiare șl banca
re și a acțiunilor în compensație.

Apreciind pozitiv semnarea înțele
gerii privind colaborarea economică 
in zona de frontieră, cele două părți 
au subliniat hotărirea lor de a se în
treprinde In continuare eforturi pen
tru realizarea conlucrării tn acest 
domeniu.

S-a evidențiat necesitatea aprofun
dării colaborării tehnico-științifice, 
punîndu-se accent__ pe__orientarea,
acesteia spre domenii și programe 
de cercetare care își găsesc o apli
care rapidă In producție.

Au fost analizate posibilitățile șl 
măsurile pentru realizarea colabo
rării economic® prin acțiuni comune 
pe terțe piețe Intre Întreprinderile 
șl organizațiile economice din cele 
două țări.

S-a subliniat Importanța dezvoltă
rii in continuare și îmbogățirii con
ținutului colaborării in domeniile ști
inței, culturii, invătămintului, sănă
tății, turismului, sportului șl a unei 
și mai largi informări a opiniei pu
blice din. cele două țări despre dez
voltarea și succesele Republicii So
cialiste România și Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, in scopul 
linei cit mai bune cunoașteri reci
proce a dezvoltării lor istorice, a va

în acest cadru, miniștrii comerțu
lui exterior și de externe ai celor 
două țări au prezentat rezultatele 
discuțiilor purtate in timpul vizitei, 
măsurile și acțiunile convenite pri
vind dezvoltarea. în continuare, a 
colaborării și conlucrării româno- 
iugoslave, atit pe plan bilateral, cit 
și in domeniul vieții internaționale.

în încheierea convorbirilor — care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, de stimă și 
înțelegere reciprocă — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Sinan 
Hasani și-au. manifestat satisfacția 
față de rezultatele noului dialog la 
nivel inalt româno-itigoslav. expri- 
mîndu-și convingerea că acesta va 
contribui la întărirea tradiționalelor 
relații de prietenie și colaborare 
dintre România șl Iugoslavia, dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea 

lorilor materiale și culturale, in spi
ritul prieteniei și colaborării tradi
ționale.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, și președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, tovarășul Sinan 
Hasani. au subliniat că dezvoltarea 
multilaterală a raporturilor româno- 
iugoslave, întărirea și promovarea 
lor continuă reflectă nivelul inalt de 
încredere și înțelegere reciprocă, co
respunde intereselor vitale ale po
poarelor celor două țări, vecine și 
prietene, colaborării pe bază de ega
litate, păcii și stabilității în Balcani, 
în Europa și in lume.

II.
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, tovarășul Sinan 
Hasani, au efectuat un schimb amplu 
de opinii cu privire la problemele ac
tuale ale situației internaționale, evi
dențiind identitatea sau apropierea 
punctelor de vedere ale celor două 
părți.

A fost exprimată profunda îngrijo
rare fată de situația gravă din lume 
ca urmare, in primul rind, a conti
nuării cursei înarmărilor. îndeosebi 
a celor nucleare, a existenței nu
meroaselor stări de tensiune în 
diferite regiuni ale globului și in
tensificării unor conflicte militare, 
adincirii crizei econojnice mondiale 
și înrăutățirii foarte serioase a si
tuației țărilor in curs de dezvoltare, 
continuării politicii de forță și ames
tec în treburile interne ale altor 
state, prin recurgerea la folosirea 
forței și amenințarea cu folosirea 
tortei.

In acest context, in cadrul convor
birilor a fost acordată o atenție deo
sebită întăririi păcii și securității în 
lume, opririi cursei înarmărilor, în 
primul rind a celor nucleare, înfăp
tuirii dezarmării, întăririi procesu
lui de securitate și colaborare în 
Europa, căilor de reducere a încor
dării in relațiile internaționale.

S-a apreciat că problema funda
mentală a Contemporaneității o con
stituie oprirea cursei înarmărilor șl 
trecerea la dezarmare. îndeosebi nu
cleară. asigurarea păcii și securității 
in lume. De asemenea, 8-a subliniat 
că solutionarea problemelor dezar
mării și securității nu este posibilă 
fără rezolvarea situației economice 
grave a țărilor in curs de dezvol
tare. care influențează negativ re
lațiile Internaționale și pacea tn 
lume.

Pronunțindu-se pentru adoptarea 
de măsuri concrete de dezarmare 
nucleară, pentru Încetarea tuturor 
experiențelor cu arma nucleară, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Sinan Hasani au sublfhfat, 
totodată, importanta trecerii la re
ducerea substanțială a armelor con
ventionale si a efectivelor, precum 
și a cheltuielilor militare, a acțiuni
lor concrete întreprinse in aces-t sene 
de Republica Socialistă România și 
R.S.F. Iugoslavia.

Cei doi președinți au subliniat res
ponsabilitatea deosebită a marilor 
puteri pentru oprirea cursei Ihârifiă- 
rilor și asigurarea păcii si sprijină 
dialogul și tratativele lor. ca si toate 
inițiativele constructive. menite eă 
ducă la acorduri si măsuri concrete, 
reale de dezarmare. S-a subliniat, 
totode-tă. efr-probtemete tntemaționa- 
le. problemele dezarmării, păcii, 
securitâttt si dezvoltării nu se pot so
luționa numai de marile puteri, fiind 
necesar ca toate statele lumii să par
ticipe și să acționeze in această di
recție. România si Iugoslavia, consi
deră că trebuie făcut totul pentru e- 
llminarea completă a armelor nu
cleare.

Cele două țări se pronunță pentru 
Impulsionarea activității tuturor fo
rumurilor de. negocieri in orobternela 
dezarmării.

Cei doi președinți au apreciat pozi
tiv rezultatele fructuoase ale Confe
rinței de lâ Stockholm privind- mă
suri de încredere, securitate și dezar
mare în Europa și au salutat conti
nuarea procesului C.S.C.E. prin Înce
perea lucrărilor .reuniunii de la Vie- 
na. S-a exprimat hotărirea celor două 

Comuniștilor din Iugoslavia, dintre 
popoarele celor două țări, la dezvol
tarea pe mai departe a conlucrării 
lor pe arena internațională, in in
teresul reciproc, al cauzei nării șl 
securității, destinderii și înțelegerii 
în întreaga lume.

Tovarășul Sinan Hasani a mul
țumit încă o dată pentru ospitalita
tea de care s-a bucurat în timpul 
vizitei, pentru convorbirile purtate 
cu acest prilej.

S-a hotărît continuarea dialogului 
româno-iugoslav la cel mai înalt ni
vel. subliniindu-se rolul său hotări- 
tor în dezvoltarea raporturilor prie
tenești dintre țările, partidele și po
poarele noastre.

în legătură cu rezultatele vizitei 
a fost convenit un comunicat care se 
dă publicității.

țări ca. Împreună cu celelalte state 
participante la reuniune, să-și aducă 
contribuția la intensificarea dialogu
lui. la realizarea de măsuri concrete 
de dezarmare și reducere a încordă
rii internaționale, la dezvoltarea co
laborării în toarte domeniile șl Întă
rirea securității în Europa.

România.și Iugoslavia se pronunță 
cu hotărire pentru dezvoltarea cola
borării bilaterale sl multilaterale in
tre toate țările balcanice, pentru 
transformarea acestei regiuni înt.r-o 
zonă a păcii, securității, colaborării, 
bunei vecinătăți și înțelegerii, fără 
arme nucleare și chimice. Parte com
ponentă a acestor eforturi o repre
zintă și promovarea în continuare a 
colaborării multilaterale în domeniile 
transporturilor, energiei, telecomuni
cațiilor, cooperării industriale, cultu
rii. invătămintului. turismului si 
sportului, precum și in alte sectoare 
de interes comun.

România si Iugoslavia se pronun
ță pentru reducerea încordării in 
Mediterana. pentru transformarea 
acestei regiuni într-o zonă a păcii 
trainice, bunei vecinătăți si colabo
rării.

Relevind că In diferite părți ale 
lumii continuă să existe numeroase 
focare de criză, cele două țări se 
pronunță pentru întreprinderea de 
eforturi sporite in vederea soluțio
nării acestora exclusiv prin mijloace 
pașnice, pe calea tratativelor. în con
formitate cu principiile Cartei O.N.U., 
cu particioarea egală a tuturor păr
ților implicate. S-a subliniat necesi
tatea excluderii totale a tortei și 
amenințării cu forța din relațiile 
dintre etate.

O atentie deosebită a fost acordată 
problemelor economice internaționa
le. creșterii in continuare a decala
jelor dintre țările dezvoltate și cele' 
în curs de dezvoltare, ceea ce con
stituie una din sursele încordării st 
instabilității generale din lume. S-a 
reafirmat necesitatea dezvoltării co
laborării economice dintre tarile 
dezvoltate Si țările în curs de dez
voltare. pe principii de egalitate, și 
s-a subliniat importanta trecerii la 
desfășurarea unor tratative reale 
pentru solutionarea globală a pro
blemelor subdezvoltării, inclusiv a 
datoriilor externe ațe țărilor th curs 
de dezvoltare.

S-a relevat rolul pozitiv al politicii 
sl mișcării de nealiniere ca factor 
de sine stătător, in afara blocurilor, 
de importantă generală in relațiile 
internaționale. A fost subliniată im
portanta Conferinței de la Harare a 
șefilor de stat sau de guvern ai 
acestor tărf. a hotărîrilor acesteia 
pentru reducerea încordării interna
ționale. dezarmare, solutionarea fo
carelor de criză, pace, securitate, 
dezvoltare si colaborare pe bază de 
egalitate în lume.

Cei doi președinți au subli
niat rolul determinant si im
portanta Organizației Națiunilor 
Unite în lupta pentru pace 
și securitate în lume, pentru dez
voltarea independentă a tuturor ță
rilor și promovarea colaborării in- 

jgr.naiiQ.nate. multilaterale.,jegate in 
drepturi.

III.
Republicii Soeialfg- 
tovarășul

Președintele 
te România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, tovarășul Sinan 
Hasani, reafirmînd satisfacția față 
de gradul înalt de Înțelegere și co
laborare intre cele două~tSrE~âtîf pe
plan bilateral, cit și pe arena inter-, 
națională, au dat o Înaltă apreciere 
rezultatelor convorbirilor și vizitei, 
câre reprezintă 6 puternică manifes
tare a prieteniei tradittnnate româ
no-iugoslave șt constttrrte un impuls 
In direcția lărgirii și întăririi cola
borării multilaterale intre România 
și Iugoslavia, intre popoarele celor 
donă țări.

Președintele. Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, to
varășul Sinan Hasani. a invitat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general at Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, să efectueze, îm
preună cjj tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială de prietenie în 
Iugoslavia, Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului mi
nistru al Israelului. Yitzhak Shamir,

tv
13.69 Telex
13.05 La sflrșTl de șâptămfnă (color)
14.45 Săptămlna politică
15.00 închiderea programului
10410 Telejurnal. La referendum un DA 

hotărît pentru dezarmare, progres 
șl pace I

10.20 Votăm pentru pace (color). Emi
siune de versuri,

19.33 Pentru dezarmare * *1  pace (cotor)

• Teatrul National (14 71 71, sala 
mică) : loneștii — 19 ; (sala Atelier) : 
Idolul sl Ion Anapoda — 18.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : „Integrala 
simfonicii șl a lucrărilor concertante 
de Ludwig van Beethoven". Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab, 
Solist : Nicolae Llcareț — 18.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 noiembrie, ora 20 — 25 
noiembrie, ora 20. în tară : Vremea va 
fi in general Închisă. Vor cădea preci
pitații slabe locale, sub formă de bur

prin care mulțumește pentru felici
tările adresate cu ocazia numirii in 
funcție. In telegramă se exprimă 
speranța că relațiile dintre cele două 
țări vor cunoaște o continuă dezvol
tare.

• Splendida definiție a păcii — 
reportaj.

19.50 Pacea lumii o slăvim (color). Mo
ment coregrafic.

20,05 Teleenclclopedia (color) • Pagini 
de vitejie tn străbuna vatră daci
că (I) • Mesajul umanist al artei 
plastice

20,30 O planetă a Iubiri! (color). Muzi
că ușoară românească

21,15 Film artistic (color), columna. 
Producție a Studioului cinemato
grafic București, film distins cu 
Diploma de merit Ia Festivalul In
ternational al filmului de la Ade
laide — Australia

22,20 Telejurnal 

niță și ploaie, mal ales tn vestul șl 
nordul țării. Spre sflrșitul intervalului, 
tn regiunile nordice, precipitațiile pot 
fi și sub formă di lapovlță și ninsoare. 
Vtntu! va sufla slab Dină la moderat, 
cu unele intensificări In sud tn a doua 
parte a intervalului. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre minus 5 șl 
plus 5 grade, iar cele maxime intre 
zero și 10 grade, Izolat mal ridicate. 
Local se va produce ceată, mal ales in 
primele zile. Izolat, condiții de polei.

cinema
• Liceenii l LUMINA (H 74 16) - I; 
11; 13.15: 15.30; 17.45: 20. GIULEȘT1 
(17 55 48) - 9: 11.15: 13.30; 15.45; 18; 
20. FLOftEASCA (33 29 71) — 9; 11; 
13.15: 15.30; 17,45: 20. ARTA (213188)
- 9: 11.15: 13,30; 15.45; 18: 20.
• Cazul personal al judecătoarei Iva
nova : STUDIO (59 53 15) — 9,30; 11,30; 
13,30; 18,30; 17,30; 19,30.
• Noi, cel din linia lnttl t PATRIA 
(1186 25) - 12.30: 18: 19.
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 8; 11.15; 13,30;
15.45: 18: 20.
• Actorul și sălbaticii t DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) - 15: 18;15.
• Un comisar acuză : LIRA (31 71 71)
- 15: 17.ÎS; 19.30.
• încrederea : FLACARA (20 33 40) — 
15: 17.15: 19,15.
B Bătălia din umbră i 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.
M Fantomele se grăbesc : POPULAR 
(35 15 17) - 15: 17.15: 19.30. PROGRE
SUL (23 94 10) - 15: 17.18: 19.30.
• Păcală : FLAMURA (85 77 12) — 9; 
12: 16: 19.
• Adio arme : SCALA (11 03 72) — 8; 
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 Mlsl — I; 11; 
13. Hallo, taxi 1 — 15; 17; 19 : DOINA 
(16 35 38).
• Aripi roșii t BUZEȘTI (50 43 58) - 
15: 17.15: 19.30.
•' Trebuie să-ți Joci rotai : UNION 
(13 49 04) - 9: 11,15: 13,30: 15.45; 18: 20.
• Căderea Imperiului roman : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) - 9; 12: 15.45: 19.
• Luptătorii din valea misterioasă : 
BUCUREȘTI (15 61 54) - 9; 11.15; 13.30; 
15,45; 18: 20. EXCELSIOR (65 49 45) - 
»: 11.15; 13.30: 15.45: ÎS: 20. GLORIA 
(47 46 75) - 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20.
• Drumul spre victorie : CULTURAL 
(83 50 13) - 9: 12; 15: 19.
• Bonner fiul : FAVORIT (45 31 70) — 
9: 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20.
• Gheata verde : VICTORIA (16 28 79) 
- 9: 11; 13: 15: 17; 19..30. dacia 
(50 35 94) - 9; 11.1,5: 13.30: 15.45: 18; 20.
• Luptătorul cu sabla ■ PACEA 
(71 30 85) - 15: 17.15: 19.30, MUNCA 
(21'50 97) — 10; 15: 17.15; 19.80.

teatre

• Opera Română (13 18 57) : o noap
te furtunoasă. Gianni Schicchl — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Exa
mene, examene — 18.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Cu ușile Închise — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : O zi de odihnă 
- 18.
• Teatrul MIC (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18.
• Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) I Le
wis și Alice — 19.30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă — 19.
• Teatrul „C. I. Nottara' (59 31 03, 
sala Magheru) : Micul Infern — 18 : 
(sala Studio) : Olelte și Vtnătorli — 
18.30.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : lama cind au murit cangu
rii — 18.
• Teatrul satlrlc-muztcal ,.C. Tăna-
se“ (sala Savoy) : Romeo fi Juileta 
Ia Mizll — 19 ; (sala Victoria.
50 58 65) : Eu vă fac să rtdeti — 19 : 
fia Palatul Sporturilor șl Culturii) : 
„De la A... la Z“ - 18.
• Teatrul evreiesc de stât (20 39 70, 
la sala Cosmonautllor ,a Teatrului 
„Țăndărică") : Se caută o stea — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 9 : Pinocchio — 15.
■ Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Frații Criș — 15 : (sala 
Cosmonautllor. 11 12 04) : Dana și Leul 
- 15.
• Circul București (10 41 95) 1 Oala 
surprizelor — 15.30 : 19.
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Baba htrea — 19.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. La stadionul Steaua., din 

București se va disputa astăzi meciul 
dintre echipele Steaua și C.h.ijrbia Rm. 
Vîlcea, contînd pentru, etapa a XlV-a 
a campionatului diviziei. A la fotbal. 
Partida va începe ia ora 14,00.

Celelalte jocuri ale etapei se vor 
desfășura duminică, după următorul 
program : Sportul studențesc — 
Gloria ; Flacăra — Dinamo ; F.C. 
Argeș — Universitatea Cluj-bțapoca ; 
Jiul — F.C.M. Brașov ; Corvinul —
S.C. Bacău ; Universitatea Craiova 
— Rapid : Petrolul — Victoria ; 
Otelul — F.C. Olt.

S.AH. tn runda a 6-a a Turneu
lui m.asc.ul.in din cadrul Olimpiadei 
de sah de la Dubai (Emiratele Ara
be Unite) echipa României a între
cut cu 3.5—0,5 puncte selecționata 
R.P. Chineze. Alte rezultate : 
U.R.S.S, — Anglia 2—2 ; Islanda — 
Argentina 3—1 : Polonia — Ceho
slovacia 1,5—1,5 (1); Ungaria . — 
Bulgaria 2—1 (1); Iugoslavia — Cuba 
1.5—0.5 (2). tn clasament conduc e- 
chipele U.R.S.S. și Islandei cu uite 
17.5 ounc.te. urmate de Anglia — 17 
puncte. Iugoslavia — 16.5 punctă (2), 
România — 16,5 puncte. Ungaria — 
16 puncte (1) etc.

La feminin, pe primul loc al cla
samentului se află U.R.S.S. cu 13,5 
puncte, urmată de R.P. Chineză și 

Iugoslavia — 13 puncte șt cite o 
partidă întreruptă. Anglia — 12 punc
te (1). Echipa României are 10,5 
puncte si o, partidă întreruptă. Re
zultate din runda a 6-a : iugosla- 
vla—România 1.5—0,5 (I) ; U.R.S.S.— 
Ungaria 1J—0.5 (1) ; R.P. Chineză — 
Anglia 1—1 fi).

POPICE. La arena Olimpia din 
Capitală se va desfășura azi și miine 
cea de-a 20-a ediție a tradiționalei 
competiții internaționale de popice 
„Cupa Carpati".

La trrtreceri și-an anunțat pârtiei*  
parea sportivi și. sportive din Bul
garia. R,D. Germană. Iugoslavia. 
Polonia. Ungaria șl România.

Din loturile țârii noastre fac parte, 
printre alții. Elena Andreescu. Mar
gareta Cătineanu. Octavia Ciocirlan. 
Iosif Tismănar, Stelian Boariif. Mar- 
toh Farkaș și Marian Andrei.

Tn prima zi de concurs, de la ora 
14.00 sint programate turneele in
dividuale. iar duminică se va disputa 
proba de perechi mixte.

TENIS. .Turneul campioanelor" la 
tenis a continuat la .,Madison Square 
Garden" din New York cu disputarea 
primelor două partide din sferturile 
de. finală, in. care Martina Navratilo
va a învins-o cu 6—2. 6—4 pe Bettina 
Bunge, iar Pam Shriver a dispus cu 
4—6, 7—5, 6—1 de Hana Mandlikova.



Schimb de mesaje la nivel înalt 
rnmânn-snvietic

MOSCOVA 21 — Trimisul Ager- 
pres, M. Chebeleu, transmite : Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost trans
mise tovarășului M. S. Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
cele mai calde salutări, împreună 
cu urări cordiale de sănătate și 
fericire, iar popoarelor sovietice 
urări de noi și importante succese 
în activitatea constructivă pe care o 
desfășoară. Au fost transmise, de 
asemenea, un salut cordial și 
cele mai bune urări tovarășului 
A. A. Gromîko, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Mulțumind, A. A. Gromîko a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea tova
rășului M. S. Gorbaciov și a sa 
personal, un salut prietenesc și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire, iar oamenilor muncii români

Rezoluții adoptate de Adunarea Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 

— în urma dezbaterilor din plenul 
său cu privire la „Declarația Orga
nizației Unității Africane asupra 
atacului militar american, aerian și 
naval, împotriva Marii Jamahirii 
Arabe Libiene Populare Socialiste", 
Adunarea Generală a O.N.U. a adop
tat o rezoluție în această problemă, 
prezentată de un grup de 27 de sta
te. Documentul condamnă atacul 
menționat, calificîndu-1 o violare a 
dreptului internațional și a Cartei 
Națiunilor Unite și cere Statelor 
Unite să se abțină de la folosirea 
forței sau amenințarea cu folosirea 
ei în reglementarea disputelor cu 
Marea Jamahirie Arabă Libiana 
Populară Socialistă. Rezoluția afir
mă dreptul acestei țări de a primi 
compensații adecvate pentru pierde
rile umane și materiale suferite. 
Consiliului de Securitate i se cere

Reuniune a țărilor nealiniate consacrată reglementării
problemei Insulelor

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres)
— La Națiunile Unite a avut loc o 
reuniune a țărilor membre ale miș
cării de nealiniere participante la lu
crările celei de-a XI-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. Ministrul de 
externe al Argentinei, Dante Caputo, 
i-a informat pe participant despre 
ultimele inițiative ale tării sale pen
tru reglementarea problemei Insule
lor Malvine (Falkland).

în comunicatul adoptat Ia încheie
rea reuniunii, transmit agențiile
T.A.S.S. si Reuter, țările nealiniate 
susțin dreptul de suveranitate al Ar
gentinei asupra Insulelor Malvine si 
se pronunță pentru reluarea negocie
rilor argentiniano-britanice în aceas
tă problemă, sub auspiciile secreta
rului general al O.N.U. Ele au cerut.

Fermă condamnare a acțiunilor 
agresive ale rasiștilor sud-africani 

Intîlnire ministerială a țârilor „din prima linie"
DAR ES SALAAM 21 (Agerpres). 

— în capitala Tanzaniei a avut loc 
o reuniune a miniștrilor apărării din 
țările africane ..din prima linie" con
sacrată analizării situației create în 
urma acțiunilor agresive ale R.S.A. 
și a blocadei economice instituite de 
aceasta. în comunicatul dat publici
tății la Dar es Salaam la incheierea 
lucrărilor reuniunii se subliniază că 
țările ..din prima linie" (Angola. 
Botswana Zambia. Zimbabwe, Mo- 
zambic si Tanzania) sint hotărite 
să-si apere integritatea teritorială in 
fata acțiunilor agresive ale regimului 

cele mai sincere Urări de noi și 
mari succese în îndeplinirea hotărî- 
rilor Congresului al XIII-lea al 
P.C.R.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a ambasadorului României 
în Uniunea Sovietică, Ion M. Nico
lae. în cadrul convorbirii a fost 
evidențiat rolul hotărîtor pe care îl 
au întîlnirile și înțelegerile conve
nite între tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
și tovarășul M. S, Gorbaciov pentru 
cursul mereu ascendent, pe multiple 
planuri, al relațiilor de colaborare 
tovărășească statornicite între P.C.R. 
și P.C.U.S., între România și Uniu
nea Sovietică, între popoarele celor 
două țări. A fost reafirmată hotări
rea de a se acționa în continuare 
pentru diversificarea și aprofun
darea colaborării româno-sovietice, 
în folosul poporului român și al 
popoarelor sovietice, al cauzei gene
rale a păcii și socialismului.

să urmărească îndeaproape această 
problemă și să o mențină pe agenda 
sa, iar secretarul general al O.N.U. 
este solicitat să prezinte un raport 
despre aceasta la viitoarea sesiune 
ordinară a Adunării Generale a Na
țiunilor Unite.

★
Adunarea Generală a O.N.U. a în

cheiat dezbaterile în problema Na
mibiei, adoptind cinci rezoluții cu 
privire la acest teritoriu. Documen
tele condamnă energic Africa de Sud 
pentru continuarea ocupării ilegale 
a Namibiei și pentru refuzul de a-i 
permite accesul la independență. 
Documentul principal reafirmă că 
Organizația Poporului Africii de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) este unicul 
reprezentant legitim al poporului 
namibian și exprimă sprijinul pen
tru lupta dreaptă a acesteia.

Malvine (Falkland)
de asemenea. Marii Britanii să se 
abțină de la acțiuni unilaterale în re
giune. exprimind îngrijorarea în le
gătură cu hotărirea acestei țări de a 
institui o zonă economică exclusivă 
în jurul Insulelor Malvine (Falkland), 
ceea ce provoacă o încordare a si
tuației.

Pârticipantii la reuniune au subli
niat că prezenta militară a Marii Bri
tanii în regiune pune in pericol pacea 
și stabilitatea în zona litoralului A- 
mericii Latine. Instalarea de baze si 
ailte obiective militare în teritorii!*  
dependente contravine Declarației 
O.N.U. cu privire la acordarea inde
pendentei țărilor si popoarelor colo
niale și este incompatibilă cu princi
piile Cartei Națiunilor Unite — se 
spune în comunicat.

ACREDITARE. Marele Duce 
I Jean al Luxemburgului l-a primit 

pe George Ciucu. care și-a pre- 
Izentat scrisorile de acreditare în 

calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So- 

. cialiste România in Luxemburg.
, VIZITĂ. Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 

Is-a întîlnit, vineri. cu Mathieu 
Kerekou. președintele C.C. al Parti
dului Revoluției Populare a Beni- 

Inului. președintele și șeful guver
nului R.P. Benin, aflat într-o vizită 
oficială de prietenie în Uniunea 
Sovietică. Au fost examinate evo- 

Iluția relațiilor dintre cele două 
țări, precum si probleme ale situa
ției internaționale actuale.

TRATAT. între R.P.D. Coreeană 
și R.P. Mongolă a fost încheiat un

I tratat de prietenie și cooperare.
Documentul a fost semnat de Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
P.M.C.. președintele R.P.D. Core- 

Iene, și Jambîn Batmunh, secretar 
general al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Prezidiului Marelui Hu- 

I’ ral Popular al R.P. Mongole, care 
a efectuat o vizită in R.P.D. Co
reeană.

| CONVORBIRI FRANCO-BRITA- 
NlCE. La Paris a avut loc vineri 
o rundă de întrevederi între pre- 

I ședințele Franței, Francois Mitter
rand. și premierul britanic. Mar
garet Thatcher. Au fost discutate 
probleme militare și de securitate, 
transmite agenția France Presse.

de la Pretoria. Documentul condam
nă atacurile forțelor mercenare con
trarevoluționare care acționează de 
pe teritoriul R.S.A. împotriva tarilor 
..din prima linie" și acțiunile de sa
botai economic si șantaj politic ale 
guvernanților de la Pretoria împo
triva statelor vecine în scopul desta
bilizării situației din aceste țări.

OTTAWA 21 (Agerpres). — Socie
tatea canadiană ..Bata", una dintre 
cele mai mari fabricante de încălță
minte din lume, a anuntat că iși va 
înceta activitatea în Africa de Sud.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 21 (Agerpres). - Situația 

din Liban se menține încordată 
ca urmare a persistentei conflictului 
intern, ca și a deteriorării activității 
economic^. După cum informează a- 
gentiile internaționale de presă. în 
luptele din zona taberei de refugiati 
Bouri El Barajneh dintre forte ale 
grupării politice Amal și militanti 
palestinieni s-au înregistrat noi vic
time.. Joi și-au pierdut viața patru 
persoane, alte 65 fiind rănite. Au re- 
izbucnit luptele intre palestinieni și 
milițiile Amal si în zona Saida. în 
total, bilanțul victimelor ostilităților 
dintre cele două părți, ce se confrun
tă in apropierea taberelor palestinie
ne din zona Beirut si sudul tării. în- 
cepînd de la 30 septembrie, se ridică

Pentru soluționarea politică a situației
c’in America Centrală

SAN SALVADOR 21 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la San Sal
vador. președintele Adunării Legisla
tive salvadoriene. Guillermo Gue
vara. a arătat că depășirea stării 
conflictuale din America Centrală ne
cesită democratizarea vieții politice 
în toate țările din regiune — trans
mite agenția I.P.S. Numai ,în aceste 
condiții ar putea fi creat și ar putea

Buget de austeritate în Portugalia
LISABONA 21 (Agerpres). — Adu

narea Republicii a Portugaliei (par
lamentul) a adoptat, în prima lec
tură, proiectul de buget al țării pe 
anul viitor, informează agenția 
France Presse. Proiectul prevede un 
deficit echivalent cu 8,9 la sută din 
produsul intern brut, fată de 9,8 la 
sută în 1986.

Guvernul va promova o politică de 

^AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

la peste 100 de morți, alte sute de 
persoane fiind rănite.

La starea de tensiune din Beirut 
a contribuit și explozia unei mari în
cărcături de detonant. in fata Băncii 
Libanului, din sectorul de vest al ca
pitalei. Agențiile de presă precizează 
că nu s-au înregistrat victime.

Vineri, peste 3 000 de persoane au 
participat la un marș pe străzile Bei-, 
rutului pentru a protesta împotriva 
inflației și deteriorării nivelului de 
trai. Demonstranții s-au pronunțat 
pentru acțiuni ferme în vederea în
cetării războiului Civil, care a afec
tat puternic economia tării și a pro
vocat numeroase victime în capitală 
și în alte zone ale tării.

juca un rol pozitiv Parlamentul Cen- 
tro-american. a spus el.

Crearea unui parlament centro- 
american a fost propusă de pre
ședintele Guatemalei. Vinicio Ce- 
rezo, în ianuarie, anul acesta. în opi
nia sa, acest organism și-ar putea 
aduce o contribuție importantă la*  so
luționarea stării conflictuale din 
America Centrală.

austeritate economică. Aceasta se va 
traduce. între altele, prin reducerea 
sensibilă in 1987 a subvențiilor de stat 
acordate întreprinderilor publice si 
menținerea la același nivel a aloca
țiilor bugetare ale ministerelor edu
cației și sănătății.

Parlamentul a respins un plan eco
nomic de perspectivă pînă in anul 
1990, adaugă A.F.P.

RAPORT. La Budapesta s-au 
desfășurat lucrările plenarei C.C. 
al P.M.S.U., care a ascultat și 
aprobat raportul secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Janos 
Kadar, cu privire la întîlnirea de 
lucru de la Moscova a conducăto
rilor partidelor comuniste si mun
citorești din țările socialiste mem
bre ale C.A.E.R. Comitetul Central 
al P.M.S.U. și-a exprimat speranța 
că prin lupta unită a tuturor for
țelor iubitoare de pace se vor rea
liza progrese în rezolvarea proble
melor dezarmării. Plenara a subli
niat necesitatea ridicării colaboră
rii țărilor socialiste în cadrul 
C.A.E.R. la un nivel calitativ nou 
și a apreciat că întîlnirea de la 
Moscova va constitui un nou sti
mulent pentru accelerarea progre
sului tehnico-științific al țărilor 
participante.

LA ROMA s-au încheiat lucră
rile plenarei Comitetului Central 
și Comisiei Centrale de Control 
ale Partidului Comunist Italian. A 
fost dezbătut un raport referitor la 
noile sarcini ale P.C.I. în actuala 
situație politică și socială cu care 
se confruntă tara. în cadrul ple
narei. Alessandro Natta. secretar 
general al P.C.I.. a rostit o cuvîn- 
tare.

PACT INTERAFRICAN. La Mon
rovia s-a încheiat întîlnirea la ni
vel înalt dintre președinții Libe
riei. Samuel Doe. Sierrei Leone, 
Joseph Momoh. și Guineei. Lan- 
sana Conte, prin semnarea unui

In sprijinul reunificării 
pașnice a Cnreei

PHENIAN 21 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. informează că la Phe
nian a avut loc ședința comună 
lărgită a C.C. al Frontului Democra
tic pentru Reunificarea Patriei și a 
Comitetului pentru Reunificarea 
Pașnică a Coreei. Au fost discutate 
probleme ale accelerării reunificării 
pașnice a tării și condamnate măsu
rile represive ale ’ regimului sud- 
coreean împotriva forțelor democra
tice. în cadrul ședinței a fost adopta
tă o scrisoare către partidele și orga
nizațiile politice, către toate po
poarele lumii chemînd la sprijinirea 
activă a luptei poporului coreean 
pentru reunificarea țării, pentru 
transformarea peninsulei Coreea în- 
tr-o zonă lipsită de arme nucleare.

Congresul Partidului Liber 
Democrat din R.F. Germania
BONN 21 (Agerpres). — La Mainz 

s-au deschis vineri lucrările Congre
sului Partidului Liber Democrat din 
R. F. Germania, formațiune politică 
din actuala coaliție guvernamentală. 
Timp de două zile, cei 402 delegați 
vor dezbate linia politică a partidu
lui pentru perioada următoare, in 
pregătirea viitoarelor alegeri legisla
tive din ianuarie 1987. Agenția France 
Presse relevă că în interiorul parti
dului au apărut o serie de polemici 
care ar putea periclita însuși viitorul 
său, P.L.D. riscă să nu obțină 5 la 
sută dintre voturile exprimate — ni
velul minim cerut pentru o repre
zentare parlamentară — dacă nu va 
reuși la timp să-si refacă unitatea, 
notează agenția menționată.

pact de neagresiune și securitate. * 1 
Semnatarii s-au angajat să respec
te integritatea teritorială a fiecărui 
stat, să excludă folosirea forței sau | 
amenințarea cu forța în relațiile 
reciproce, să rezolve orice diferend | 
prin mijloace pașnice.

P.C. DIN ARGENTINA eviden
țiază. intr-un document dat publi
cității la Buenos Aires, poziția I 
constructivă, progresistă adoptată 
de Argentina în problema situației 
conflictuale din America Centrală |
și in alte probleme majore ale 
vieții politice internaționale. Tot- . 
odată. P.C. din Argentina se pro
nunță pentru continuarea acestui I 
curs și pentru menținerea caracte
rului independent al politicii ex
terne argentiniene.

CREDIT. Fondul Monetar Inter- . 
național a hotărît să acorde Mexi
cului credite în valoare de 1,4 mi
liarde dolari, destinate finanțării 
programului de redresare economi
că. Decizia F.M.I. survine după ne- I
gocierile purtate cu guvernul 
mexican și după hotărirea unui I
consorțiu de bănci creditoare de a 
acorda Mexicului împrumuturi su
plimentare de 6 miliarde dolari.

PROTEST. După cum anunță a- 
genția Taniug. guvernul Iugosla
viei a înaintat o notă de protest 
Italiei. în legătură cu incidentul | 
din golful Capodistria. în nordul 
Adriaticii. unde cîteva vase pescă- . 
rești italiene au violat apele terl- 
toria’e ale R.S.F.I. Deschizindu-se 1 
focul, un marinar italian și-a pier
dut viața. Iugoslavia și-a exprimat 
regretul față de moartea tragică a I 
marinarului italian și. în același 
timp, speranța că incidentul nu va 
fi folosit pentru a influenta nega- I 
tiv relațiile de bună vecinătate 
dintre cele două țări.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII LIBANEZE

Domnului AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Libaneze

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Libaneze, iml face deosebită plă- 
certe să vă transmit calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate si fericire personală, iar poporului libanez prieten, pace si pros
peritate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Constan
tin Dăscălescu, a trimis o telegramă 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Libaneze, Rashid Ka-

La 22 noiembrie, poporul libanez 
aniversează Ziua sa națională. Se 
împlinesc 43 de ani de cînd micul 
stat de pe țărmurile de est ale Me- 
diteranei (suprafața — 10 40'1. km p ; 
populația — circă 3 milioane de 
locuitori) și-a proclamat indepen
denta. punind capăt unei lungi pe
rioade de dominație străină si 
deschizînd o nouă pagină a fră- 
mîntatei sale istorii. Timp de trei 
decenii, ca rezultat al unor inten
se eforturi constructive. ..tara ce
drilor" a cunoscut o dezvoltare ra
pidă. care i-a permis să pună ca
păt înapoierii moștenite din tre
cut. să-și făurească o economie în
floritoare ; au fost puse bazele unei 
industrii proorii. s-au extins supra
fețele agricole, au luat un puter
nic avint construcțiile edilitare. 
Grasul Beirut, capitala tării, a de
venit unul dintre cele mai impor
tante centre economico-financiare 
ale Orientului Mijlociu. Din nefe
ricire. această evoluție pozitivă a 
fc-st.întreruptă brusc la mijlocul 
anilor ’70 ca urmare a izbucnirii 
unor grave conflicte interne, cu 
substrat confesional, care s-au sol
dat cu mari pierderi de vieți ome
nești si distrugeri materiale. Potri
vit calculelor, pagubele provocate 
economiei libaneze se ridică la zeci 
de miliarde de dolari. Situația s-a 
agravat si mai mult ca urmare a 
repetatelor intervenții armate ale 
Israelului, ale cărui trupe continuă 
să se afle si astăzi în regiunile de 
sud ale Libanului.

Conștiente de amploarea trage
diei pe care o trăiesc, de conse
cințele nefaste ale perpetuării ac
tualelor stări de lucruri, cercuri tot 
mai largi ale poporului libanez se 
pronunță pentru soluționarea pe 
cale politică, prin tratative, a si
tuației din Liban si revenirea cit 
mai rapidă Ia o viată normală. Ele 
sprijină acțiunile guvernului de 
unitate națională, format în urmă 
cu doi ani. acțiuni menite să pro
moveze reconcilierea între părțile

IN LUMEA CAPITALULUI

Flagelul șomajului continuă să se extindă
BONN 21 (Agerpres). — Reprezen

tanții tineretului șomer din bazinul 
industrial al Ruhrului au organizat 
o manifestație simbolică de protest 
împotriva cursului antisocial al po
liticii guvernului U.C.D./U.C.S. Ei au 
blocat intrarea în sediul orășenesc al 
Uniunii Creștin-Democrate — princi
pala forță a coaliției guvernamentale. 
La ora actuală, la Dortmund se înre
gistrează o rată a șomajului de 16 la 
sută, cea mai înaltă din R.F.G. Marea 
majoritate a șomerilor sînt tineri în
tre 18—25 de ani.

Pe de altă parte, la Koln a avut loc 
o mare demonstrație împotriva șoma
jului. relatează agenția T.A.S.S. Cîte
va mii de persoane, membri ai dife
ritelor partide politice, reprezentanți 
ai sindicatelor, ai unor organizații 
antiimilitairiste au parcurs străzile 
centrale ale orașului cetind asigura
rea dreptului la muncă. 

rame, cu prilejul sărbătoririi Zilei 
naționale a acestei țări, prin care ii 
adresează calde felicitări si cele mai 
sincere, urări de sănătate si fericire 
personală.

aflate în conflict si să readucă li
niștea ne nămintul tării.

Opinia publică din tara noastră, 
care a manifestat întotdeauna sim
patie si solidaritate cu lupta pen
tru libertate, independentă si inte
gritate teritorială a popoarelor a- 
rabe. a urmărit cu îngrijorare eve
nimentele petrecute în ultimii ani 
în această tară. Ea s-a pronunțat 
si se pronunță cu consecventă pen
tru solutionarea situației din Li
ban. condamnînd. totodată, acțiu
nile agresive ale Israelului, care 
încalcă drepturile suverane ale Li
banului si mențin încordarea in 
zonă. Poziția constructivă si prin
cipială a României socialiste si-a 
găsit o nouă confirmare în cursul 
convorbirilor de la București, din 
iunie 1986. dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu si președintele 
Amin Gemayel. Conducătorul parti
dului si statului nostru a reafirmat, 
cu acest prilej, dorința poporului 
român de a se ajunge la depășirea 
actualei situații din Liban, la gă
sirea căilor care să ducă la recon
cilierea națională, la întărirea uni
tății, independenței și libertății po
porului libanez. în același timp, 
România militează în favoarea rea
lizării unei păci globale, juste și du
rabile în Orientul Mijlociu, bazată 
pe retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, pe soluționarea proble
mei poporului palestinian, prin recu
noașterea drepturilor sale naționa
le. inclusiv la crearea until stat 
propriu, independent, pe garantarea 
securității, independenței si inte
grității teritoriale pentru toate 
statele din zonă.

Este convingerea ponorului nos
tru că relațiile tradiționale de 
prietenie si colaborare româno-li- 
baneze. impulsionate de înțelege
rile realizate la cel mai înalt ni
vel, se vor dezvolta în continuare, 
în interesul ambelor țări, al cau
zei păcii si înțelegerii internațio
nale.

ROMA 21 (Agerpres). — Peste 
100 000 de tineri din Napoll au par
ticipat la o demonstrație, cerînd locuri 
de muncă și exprimîndu-si protestul 
fată de activitățile Camorrei (mafia 
napolitană). Manifeștanții s-au oprit 
în fata primăriei orașului spre a a- 
trage atenția autorităților asupra fap
tului că tinerii sint uniți si protestea
ză împotriva amestecului si a aface
rilor ilicite ale Camorrei pe piața 
locurilor de muncă. Demonstrația s-a 
desfășurat la chemarea „Asociației 
tinerilor pentru muncă" si a organi
zației „Studenții împotriva Camorrei".

Surse ale organelor de conducere 
municipală au declarat că rata șoma
jului la Napoli, oraș cu peste 1.2 mi
lioane de locuitori, este de două ori 
mai ridicată decît la scară națională 
(unde este de circa 10 la sută din 
forța de muncă).

PE TOATE MERIDIANELE - AMPLE ACȚIUNI 

PENTRU ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR, 

înlăturarea primejdiei de război

Inițiativa României socialiste - în consens cu aspirațiile de pace și dezarmare ale tuturor popoarelor lumii
Salvgardarea păcii ți înfăptuirea dezarmării, in primul 

rind nucleare, instaurarea unui climat de destindere și 
securitate, in folosul progresului ți bunăstării întregii ome
niri, sint obiective prioritare ale luptei popoarelor de pre
tutindeni in acest An Internațional al Păcii. Angajată ple
nar in acest mare front pașnic, România socialistă, sub 
conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a acționat ți 
acționează cu hotărire pentru înfăptuirea unui program 
complex de dezarmare, care, axat pe dezarmarea nu
cleară, are, totodată, în vedere lichidarea armelor chi
mice, reducerea armelor convenționale, a efectivelor ți 
cheltuielilor militare.

Noua inițiativă de pace a secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, se bucură pretutindeni de

inaltă apreciere pentru că ea răspunde intru totul aspira
țiilor celor mai profunde ale popoarelor, dornice să tră
iască intr-o lume a încrederii, colaborării și înțelegerii, o 
lume fără arme ți fără războaie. Ea se încadrează in 
vasta mișcare mondială pentru pace, pentru încetarea 
cursei inarmărilor, pentru lichidarea primejdiei unei con
flagrații nucleare devastatoare. Tocmai in acestea constă 
unul din marile izvoare ale vitalității acestei inițiative, ale 
puternicului ei ecou in Europa și în întreaga lume. Ve
nind in intimpinarea intereselor fundamentale ale întregii 
umanități, inițiativa românească este de natură a netezi 
drumul spre dezarmare, spre înseninarea climatului politic 
mondial, spre colaborare, securitate, progres și pace.

Hotărind reducerea cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor si cheltuie
lilor militare. România, prin glasul 
președintelui ei. a adresat in același 
timp tuturor statelor din Europa, 
precum si S.U.A. si Canadei chema
rea de a trece fiecare la o reducere 
asemănătoare, chiar înaintea realiză
rii unui acord corespunzător. încă 
de ne acum, unii șefi de stat si de 
guvern, diferiți oameni politici au 
declarat că se gîndesc si ei să treacă 
la asemenea măsuri, pe care le con
sideră necesare in actuala situație 
internațională.

Trecerea de la vorbe la fapte, an
gajarea hotărîtă pe calea dezarmării, 
este cerința care răzbate cu tot mai 
multă forță în cadrul marilor ac
țiuni populare pentru pace, desfă
șurate în aceste zile pe toate me
ridianele globului.

O puternică mișcare la 
scară planetară. In £iecare zi> 
din Europa, America de Nord și de 
Sud, Africa, Asia și Oceania se 
transmit știri despre ample acțiuni 
populare în direcția dezarmării, li
chidării armelor nucleare, apărării 
păcii — problema fundamentală a 
epocii actuale. Aceste manifestări, 
care au devenit o importantă forță 
politică, îmbracă cele mai diverse 
forme : demonstrații de stradă, adu
nări, simpozioane, conferințe, con
grese, marșuri organizate in spriji
nul opririi cursei inarmărilor, cam
panii de stringere de semnături pe

apeluri pentru pace, constituirea de 
„lanțuri vii" pentru a bloca activi
tatea bazelor militare, ștafete ale 
păcii etc.

Telegramele agențiilor de presă 
aduc mărturii că în această uriașă 
bătălie pașnică sînt angajate cele 
mai largi pături ale populației. La 
marile acțiuni populare participă noi 
și noi sectoare ale opiniei publice, 
noi și noi categorii sociale. In coloa
nele demonstranților pentru pace se 
întîlnesc reprezentanți ai diferitelor 
partide — comuniste, socialiste și so- 
cial-democrate, ai partidelor de 
orientare liberală, ai altor grupări 
de factură democratică, ai organiza
țiilor sindicale, mișcărilor de femei 
și de tineret, ai mișcărilor religioase 
și ecologice, ai unei uriașe varietăți 
de asociații profesionale, organizații 
științifice șl culturale etc., ceea ce 
demonstrează adevărul de necontes
tat că pacea, dezarmarea au devenit 
astăzi o cauză a torțelor soclal-poli- 
tice celor mai largi.

Prioritatea priorităților : 
oprirea amplasării rachete
lor în Europa, lichidarea 
tuturor armelor nucleare. 
Ample și diverse sint acțiunile des
fășurate In Europa occidentală, în 
primul rind in țările unde s-a tre
cut la ampla'area rachetelor nuclea
re cu rază medie de acțiune. Ast
fel, mari manifestații au avut loc in 
R. F. GERMANIA. în numeroase 
localități din țară, și in special în

fața bazei de la Mutlangen, ca șl a 
celeia de la Hasselbach, s-au desfă
șurat demonstrații de masă, cu care 
prilej s-a cerut oprirea imediată a 
instalării rachetelor „Cruise" și „Per- 
shing-2“, retragerea celor existente, 
trecerea la măsuri concrete de de
zarmare. Cea mai impozantă din ul
tima vreme a fost acțiunea de la 
Hunsriick, a perie 200 000 militanți 
pentru pace veniți din diverse re
giuni ale țării. în perioada 10—16 
noiembrie, în întreaga țară s-a des
fășurat o „Săptămină a păcii", pri
lej cu care s-au organizat dezbateri 
și adunări pentru dezarmare și pace.

Peste 500 000 de persoane au par
ticipat la recenta demonstrație pen
tru pace din capitala ITALIEI. De
monstrația, care a avut loc în cen
trul Romei, a fost urmată de un 
miting de masă desfășurat in Piața 
Republicii. Principalele deziderate 
exprimate de vorbitori și partici- 

. panți : lichidarea tuturor armelor 
nucleare din Italia, de pe continen
tul european și din întreaga lume.

Puternice manifestații antirăzboi
nice s-au desfășurat și in OLANDA. 
O demonstrație a avut loc in fața 
complexului militar al S.U.A. de la 
Havelterberg, din nordul țârii, unde 
se apreciază că sînt depozitate fo
coase nucleare. O altă demonstrație 
a fost organizată la baza aeriană 
Woensdrecht, unde urmează să fie 
instalate 48 rachete americane 
„Cruise".

Ca obiective ale manifestațiilor 
partizanilor păcii din MAREA BRI- 
TANIE au fori, de asemenea, ba
zele militare, un loc important re

venind, marii demonstrații, urmată 
de constituirea unui „lanț al păcii" 
de peste 40 de km, desfășurată in 
Scoția, unde urmează să fie aduse 
submarinele nucleare dotate cu ra
chete „Trident".

Fonduri pentru binele oa
menilor, nu pentru distruge
rea lor I £n urma cu citeva zile 
au sosit la Washington participanții 
la marele marș al păcii din STATE
LE UNITE, care au străbătut aproa
pe 6 000 km. Pornind la 1 martie de 
la Los Angeles, partizanii păcii ame
ricani au traversat aproape întreg 
teritoriul tării, trecînd prin sute de 
localități. Pretutindeni s-au organizat 
acțiuni, cu participarea a numeroși 
localnici, cerindu-se să se acționeze 
cu fermitate pentru dezarmare si 
pace, pentru folosirea fondurilor ast
fel eliberate spre binele întregii ome
niri, nu pentru distrugerea ei.

Lozinci ca : „Pentru dezarmare și 
pace", „Ronduri pentru binele po
porului, nu pentru inarmări !“ —
erau înscrise pe pancartele manifes- 
tanților, care au demonstrat in ul
tima vreme în BELGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, SUEDIA, NORVE

Scandinavia și pină in India, pe toate 
popoarelor

GIA. Cu aceste prilejuri, participan- 
ții la demonstrații au cerut ca auto
ritățile să introducă „măsuri de 
austeritate pentru bugetele militare, 
nu pentru cheltuielile destinate in- 
vățămintului și asistenței sociale". 
„Vrem locuri de muncă — nu arme!" 
— scria pe pancartele purtate la 
manifestațiile de Ia Bonn, Bruxel
les, Lisabona, Madrid, Pari'. La 
adunarea desfășurată la Londra, cu 
prilejul încheierii marșului șomerilor 
„Jarrow ’86", a fost adoptată o re
zoluție prin care se cerea guvernu
lui ca fondurile destinate moderni
zării arsenalelor nucleare să fie uti
lizate in vederea creării de locuri 
de muncă pentru cei peste 3,3 mi
lioane șomeri.

în AUSTRALIA, JAPONIA, BRA
ZILIA, INDIA manifestațiile pentru 
pace din ultimul timp s-au axat tot 
mai mult pe legătura dintre dezar
mare și dezvoltare, insistîndu-se 
pentru soluționarea, prin trecerea la 
măsuri concrete de reducere a chel
tuielilor militare, a problemelor sub
dezvoltării.

NU — „războiului stele
lor". Dînd glas sentimentelor de 
pace, hotărîrii de a se angaja cu

meridianele planetei, o tot mai

forțe sporite In lupta pentru dezar
mare, cunoscuți militanți pe tărim 
obștesc, personalități de diferite 
orientări politice, 'avanți, cercetă
tori din diferite țări iși exprimă 
opoziția fața de proiectele de mili
tarizare a spațiului cosmic, consi- 
derîndu-le ca fiind deosebit de peri
culoase pentru soarta omenirii. Prin
tre aceștia se numără un grup de 
7 000 de oameni de știință din Sta
tele Unite, intre care 15 laureați ai 
Premiului Nobel pentru fizică și 
chimie, care au hotărît să exprime 
public opoziția lor față de progra
mul „Inițiativa de Apărare Strate
gică" (S.D.I.). Reprezentînd 110 insti
tute de cercetări din S.U.A.. acești 
oameni de știință apreciază „războ
iul stelelor" ca fiind „destabilizator, 
periculos și irealizabil".

puternică afirmare a voinței de pace a

în același sens s-au pronunțat nu
meroși oameni de știință, politicieni, 
parlamentari din Marea Britanie.
R. F. Germania, Spania. Japonia. In 
AUSTRIA, la Viena. a avut loc o 
adunare publică desfășurată sub lo
zinca : „Nu — militarizării spațiului 
cosmic !". La rîndul lor. un grup de 
fizicieni de la Universitatea din Ge
nova au protestat împotriva parti
cipării Italiei la cercetările privind 
realizarea programului american
S. D.I.

Semnificativă este și declarația 
primului ministru al Suediei, Ingvar 
Carlsson, făcută în Rik.'dag (parla
mentul' țării). El a arătat că „gu
vernul suedez consideră că realiza
rea unui sistem de apărare anti- 
rachetă de tipul programului ameri
can „S.D.I." prezintă pericolul es
caladării cursei inarmărilor".

Sint dovezi concrete care arata că popoarele, forțele inaintate de pe 
toate meridianele iși intensifică activitatea pentru trecerea la dezarmare 
ți înlăturarea pericolului unui holocaust nuclear, pentru a se asigura un 
viitor pașnic „planetei albastre". Mai mult ca oricind, se adeverește jus
tețea aprecierii României socialiste, a președintelui ei, că, acționind unite, 
forțele progresiste și democratice de pretutindeni, popoarele sint in 
măsură să oprească cursul periculos al evenimentelor, să asigure triumful 
rațiunii și păcii.

Nicolae PLOPEANU
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