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< Hotar ir ea României de a reduce unilateral
armamentele, efectivele și cheltuielile militare 
demonstrează cu putere voința nestrămutată a 
întregii noastre națiuni de a se angaja cu toate 
forțele și de a participa ăctiv la lupta pentru 
dezarmare, pentru pace, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe planeta noasțră,
fără arme și fără războaie, a unei lumi a în
țelegerii și colaborării pașnice între toate 
națiunile.

NICOLAE CEAUSESCU
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23 MAI 1986. Moment emo
ționant, moment simbolic petrecut 
cu prilejul marii adunări populare 
din municipiul Zalău. La încheierea 
cuvîntării rostite de secretarul gene
ral al partidului, un grup de pionieri 
și șoimi ai patriei urcă la tribună și 
oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu bu
chete de flori. Ridicîndu-1 în brațe 
pe unul dintre copii, iubitul condu
cător al țării a spus cu emoție în

al planetei, pentru destinul celor 
mai tineri cetățeni ai ei, au fost dis
tinct prezențe și în strălucita 
cuvintare rostită la marea aduna
re populară din Capitală, semn al 
statornicei preocupări a tovarășului 
Nicolae Ceaușescti, pentru asigu
rarea supremului bun al omenirii

glas : „Aș vrea ca acest șoim al pa
triei să fie văzut de toți conducăto
rii din Europa și din lume, să înțe
leagă că ei, copiii, au nevoie de via
ță, de liniște, nu de arme nucleare ! 
In numele lor, să asigurăm elimina
rea armelor nucleare, pentru a apă
ra viața copiilor, a lumii !“

Vibrantă chemare la pace, la ra- , — pacea. în numele unor asemenea 
țiune. înalte, vibrante chemări să spunem

Aceleași sentimente de părin- un hotărît DA la referendumul de 
tească grijă pentru viitorul pașnic azi.

VOTUL PĂCII, VOTUL VIEȚII
Astăzi, mai mult decît oricînd, tntr-un gind și intr-o simțire, 

răspunzind unanim vibrantei chemări a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, poporul român iși rostește voința la 
REFERENDUMUL PĂCII.

Un moment istoric la care îi cheamă trecutul său de luptă, 
de jertfe și de glorii, prezentul minunatelor sale împliniri și 
certitudini, yiitorul său de speranță și năzuință într-o lume a 
orizonturilor înseninate, ferită pentru totdeauna de spectrul 
catastrofei nucleare.

Un moment de gravă răspunderefață de destinele țării și 
ale umanității moment al unei fructe decizii civice, cînd nu 
poate exista altă opțiune, alt răspuns și alt angajament decît:

DA, PENTRU DEZARMARE ȘI PACE!
Pe această planetă, unde tragedia conflagrațiilor din ultimul 

secol a umbrit de atîtea ori înfăptuirile și aspirațiile geniului 
uman, și unde astăzi fiecare nouă explozie nucleară zguduie 
de la poli la ecuator conștiința umanității, a sosit timpul să se 
treacă de la simple declarații de bune intenții la faptele concrete 
și masurile efective de care are vitală nevoie omenirea.

România, prin strălucita inițiativă a Președintelui ei. Eroul 
Păcii Nicolae Ceaușescu, oferă lumii, în Anul Internațional al 
Păcii, perspectiva primului pas—important prin semnificațiile sale: 
reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare. Referendumul de astăzi reprezintă adeziunea inimii și 
conștiinței noastre la acest fundamental, însuflețitor demers în 

favoarea păcii și a dezarmării, înscrie semnătura -faptă a poporu
lui român la viitorul luminos al omenirii. De milioane de ori 
DA vieții, dezarmării, încrederii și înțelegerii între popoare.

FIECARE „DA" ESTE O SEMNĂTURĂ 
ENERGICĂ PENTRU PACE!
De aceea, astăzi, la REFERENDUMUL PĂCII:
Votăm pentru diminețile senine ale muncii și creației noastre.
Votăm pentru zîmbetul copiilor noștri.
Votăm pentru sămînța din brazdă, pentru cleștarul apelor, 

pentru liniștea munților, pentru culorile florilor.
Votăm pentru temeliile socialiste pe care le-am așezat patriei, 

pentru ctitoriile pe care le vom înălța.
Votăm pentru uneltele, pentru proiectele și visele noastre.
Votăm pentru a ne putea bucura privindu-ne în ochi 

și strîngîndu-ne mîinile.
Votăm pentru albastrul planetei albastre.
Votăm în numele dreptului fundamental al oamenilor la 

existență liberă și demnă.
Votăm în numele prieteniei și înțelegerii între toate popoarele 

planetei!

DA, PENTRU VIITORUL NOSTRU 
ȘI AL TĂRII; DA, PENTRU PACE 
ÎN ÎNTREAGA LUME!

România - o unică și puternică voință de pace
Marile conștiințe care oferă eu generozitatea 

dăruirii depline lumina propriului exemplu Mili
tant sint conștiințele intruchipind aspirațiile cele 
mai înalte ale popoarelor. Președintele Republi
cii. secretarul general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul 'Nicblae Ceaușescu, «sta-o.astfel 
de conștiință exemplară tn slujba tării, o po
porului, pentru a cărui fericire s-a ridicat incă . 
din adolescentă făcindu-și din dreptatea celor 
multi cauza întregii vieți. Operă de căpătii a 
președintelui tării noastre este chiar tara de azi, 
modernă, înnoită din temelii, cu steagul păcii 
larg desfășurat peste meridianele globului. Noi 
toți mergem azi spre înaltele culmi ale socialis
mului și comunismului, pe drumul călăuzit de 
pulsația vie a inimii, de gindirea clarvăzătoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, intr-un timp pe 
care l-a marcat cu puternica-i personalitate si 
care pentru noi înseamnă : PACE, INDEPEN
DENTA. CONSTRUCȚIE !

Inițiativele de. pace ale țării noastre, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, au o tradiție solid

construită care situează pentru totdeauna spdiiul 
autohton de partea valorilor pozitive, umaniste, 
înalt responsabile in fata destinului planetei 
numite Pământ. Evenimentele ultimelor zile ale 
acestei săptămini — adunările din întreprinderi 
șl instituții, adunările populare din municipii 
capitală de județ — vin «d confirme, o dată mai 
mult, faptul că noua inițiativă de reducere uni
laterală. cu 5 la sută, a armamentelor, efective
lor si cheltuielilor militare este gind din gindul 
nostru, faptă din fapta noastră, speranță din 
speranța noastră.

Magistrala cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară 
de la București, pentru dezarmare si pace 
a avut un vibrant ecou pe tot cuprinsul 
patriei, milioane de cetățeni ai României 
socialiste simtindu-se implicați cu toată 
ființa lor in acest eveniment de semnificația 
istorică. Intr-o impresionantă unitate de voință, 
oamenii muncii de cele mai diferite profesii, fe
mei și bărbați. cirttnici »4 tineri, întregul nostru

popor, răspunzind îndemnurilor înflăcărate ale 
secretarului general al partidului, iși exprimă — 
și in cadrul referendumului de astăzi — hotă- 
rirea fermă de a acționa neabătut, alături de 
toate forțele păcii, pentru instaurarea unui cli
mat de liniște și securitate in Europa, la edifi
carea unei lumi eliberate de pericolul distrugerii.

lată pentru ce, astăzi, spunem, scriem și sem
năm : DA ! Afirmație hotărită, unanimă oe care 
reporterii și corespondenții „Scinteii*  au con
semnat-o si in ancheta întreprinsă ieri, in pre
ziua referendumului. REFERENDUM, deci con
sultarea întregului popor, chemat să hotărască 
prin vot asupra unei probleme de interes gene
ral : reducerea cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare. Prin urmare, 
astăzi, duminică 23 noiembrie, DA-ul nostru, po
turile noastre vor însemna ADEZIUNEA noas
tră. Iată ca ne-aiu răspuns cei a căror opinie am 
solicitat-o.
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Intr-o patrie a păcii
Intr-o patrie-a pâcii unde Intîiul Bârbat 
al istoriei noastre ne rostește voința 
de-a 
de a

l Mi-e dor de mîine - spun - și toate cuvintele 
■ se așazâ in legile limbii române

cum păsările se așază-n zborul lorI * I
. cum rîurile-n matca lor, stăpine

Ca să fie miine e nevoie de liniște 
de iubire-i nevoie și de limpede cer 
într-o patrie-a păcii eu scriu despre pace 
despre o vîrstă de aur a lumii in care sper

fi liberi și demni, de furtuni apărați 
crede că numai prin noi vom clădi 

biruința

lată,
acestei speranțe care-n inimi rodește 
ascultă planetă a vieților noastre 
dorul de pace tradus românește.

punem de astăzi un vis temelie

Nicolae Dan FRUNTEIATA
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FAPTELE DE MUNCĂ, FAPTE PENTRU PACE I

Mă adresez oamenilor muncii din industrie și celelalte 
sectoare de activitate — muncitorilor, inginerilor, 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 dezarmare și pace a României socialiste, printr-o 
muncă exemplară, desfășurată intr-un spirit de înaltă responsa
bilitate comunistă, revoluționară, pentru îndeplinirea planului 
p2 acest an și pe întregul cincinal, pentru creșterea forței 
materiale și spirituale a țârii, pentru sporirea avuției socialiste 
și a venitului național — baza progresului neîntrerupt al patriei 
noastre socialiste, a ridicării bunăstării întregului nostru popor!

Mă adresez oamenilor muncii de la sate, lucrătorilor 
de pe ogoare cu chemarea de a spune un DA hotărît în 
cadrul referendumului și de a întări votul lor unanim 
dat politicii noastre de dezarmare și pace prin noi și 
tot mai mari realizări pe calea înfăptuirii noii revoluții 
agrare, a înfloririi satului românesc, printr-o muncă plină 
de abnegație pentru producții agricole, vegetale și animale, 
cît mai bogate, pe măsura posibilităților pe care le oferă 
agricultura noastră socialistă, pentru sporirea puternică a 
contribuției acestui sector de bază al economiei naționale 
la progresul și prosperitatea patriei noastre socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea la marea adunare populară a oamenilor muncii din Capitală consacrată dezarmării ți păcii)

CEAUȘESCU Șl POPORUL!"JJ
Ca peste tot în tana noastră. In 

aceste zile de înflăcărată mobilizare 
civică, înalt patriotică, in initimpl- 
narea referendumului de la 23 no
iembrie, oamenii muncii de la Voi
vozii Bihorului și-au exprimat 
adeziunea lor nețărmurită la noua 
și strălucita inițiativă de pace a se- 

partidului, 
cu adîncă 
„Ceaușescu

craterului general al 
șcandînd Intr-u,n glas, 
drugoste și recunoștință, .. 
și poporul !“. Gindu.l lor de pace, vo
tul lor pentru pace la referendum au 
fost riguros consemnate cu acest pri
lej în „Jurnalul de exploatare". Pe 
prima pagină a Jurnalului, ia ziua 
de luni, a fost înscris un succes de 
prestigiu : îndeplinirea, în avans cu 
50 de zile, a planului anual la toți 
indicatorii. Clipă echivalentă cu 
startul spre anul II al cincinalului. 
„Putem spune că ni s-a împlinit 
urarea minerească de «Noroc bun!»“ 
— mărturisește inginerul Mjhai Io- 
sub, directorul unității. „A 1 fost oel 
mai scurt an din istoria unității" — 
și-a exprimat părerea inginera Iu- 
Jiana Moga, șefa serviciului plan. 
„Intr-un fel. pentru ortacii noștri, 
revelionul ’87 a și avut loc" — a 
adăugat rtninerul Ioan Drăgan. Adu- 
cind suplimentar din adincuri peste 
20(1000 tone lignit putem spune că 
neJam întrecut pe noi înșine, dobo- 
rîndu-ne propriile recorduri" — 
conchide inginerul Emil Păturică, 
secretarul comitetului de partid.

Ca ei gândesc multi alți oameni 
din orizonturile de lumină ale vetrei 
cărbunelui bihorean, cuvintele ne- 
fiind altceva decît oglinda fap"-lor. 
„Fiecare abataj planificat să atre 
in exploatare a început să producă 
în avans cu minimum o decadă" — 
afirmă brigadierul Nicușor Mendea. 
„Față de anul trecut, combinele de 
înaintare au realizat viteze de avan
sare superioare cu un metru pe 
combină și zi" — ne spune minerul 
Petru Magui. „O treime din brigă
zile de la pregătire realizează peste 
200 metri liniari, pe 10 luni, la pre
gătiri miniera adică oel puțin un 
panou apt de exploatare. conturat 
în avans, asigurind astfel în perma
nență frontul de lucru necesar" — 
menționa brigadierul Pavel Gug.

Aici, la Voivozi, fiecare om al 
muncii știe, de altminteri.' cât pre
țuiește hărnicia. Luni, in sala de 
apel, minerii teșiți din șut puteau 
citi : „Azi, unitatea noastră își în
deplinește planul anual la extracția 
de cărbune".

De luni, așadar, minerii bihoreni, 
fruntași in întrecere, extrag căr
bune "în contul anului viitor. Răs
puns concret la referendumul de la 
23 noiembrie, răspuns de dăruire 
muncitorească, de înaltă răspundere, 
cuprins in votul lor unanim pentru • 
paoe în întreaga lume I

loan LAZA

cu Încredere In viitor
în săptămina pe care am înche

iat-o, nava „Polar 6“ a flotei româ
nești de pescuit oceanic s-a întors 
în țară. Este una din cele 55 de nave 
românești care brăzdează mările și 
oceanele lumii în căutarea produc
ției de pește. Una din navele frun
tașe ale flotei de pescuit oceanic 
care are portul de bază la Tulcea^ 
Actualul voiaj ‘ ‘
din istoria de 
acestei nave.

— Conform
— ne spunea ... .... _
Victor Barbu — trebuia să ajungem în 
tară in ultimele zile ale lunii noiem
brie. Cind am aflat de organizarea 
referendumului de la 23 noiembrie, 
împreună cu intregul echipaj am 
analizat posibilitățile . de grăbire a 
operațiilor de încărcare, de reducere

a fost cel mai scurt 
peste un deceniu a
„graficului de marș" 
comandantul- navei,

a staționărilor și am stabilit un alt 
grafic de drum. Astfel, am ajuns in 
țară cu 10 zile mai devreme decît 
era prevăzut. Avem in magaziile na
vei aproape 8 000 tone de pește, pro
ducția realizată de 16 nave românești 
aflate la pescuit în Oceanul Atlan
tic. însoțim votul nostru de pace la 
referendumul de la 23 noiembrie cu 
aceste realizări. îndată după ce ne 
vom da votul pentru reducerea cu 
5 la sută a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare, nava noastră 
va porni într-o nouă cursă. Cu în
credere și răspundere pentru vii
tor vom duce mesajul românesc de 
pace, dezarmare și bună înțelegere 
în toate porturile din lume unde vom 
poposi.

Neculai AMIHULESEI

PENTRU VIAȚĂ, RĂSPUNS UNANIM
în această săptămînă de muncă 

premergătoare referendumului de 
astăzi, colectivul întreprinderii me
talurgice de metale neferoase din 
Zlatna a trăit cu satisfacție și mîn- 
drie un important eveniment — ob
ținerea primei șarje de cupru elec
trolitic la noua uzină de cupru. Data 
de 19 noiembrie se înscrie ca un mo- 
meht de referință în îndelungata ac
tivitate a întreprinderii. Evenimentul 
însă nu este singular, succedînd unui 
alt moment important consemnat în 
această lună — intrarea parțială în 
funcțiune, in devans cu 55 zile, a 
secției de electroliză a noii uzine de 
cupru de la Zlatna.

Sclipirile metalului pur obținut la 
Zlatna luminează și chipurile celor 
de la Combinatul minier al cuprului 
Roșia Poieni, de unde se extrage mi
nereul cuprifer. Astfel, obținerea 
primei șarje de cupru la Zlatna re
prezintă un fapt cu semnificație ma
joră pentru întreaga industrie a ju
dețului Alba și, îndeosebi, pentru 
eforturile care se depun pentru pu-

nerea în valoare a resurselor de ma
terii prime din Apuseni.

— Prima șarjă de cupru de la 
Zlatna este o nouă și strălucitoare 
izbindă în dezvoltarea Industrială a 
Țării Moților, ținut pe care socia- 
lisrtiul, prin opera de construcție 
pașnică, l-a^ridicat la lumină — ne-a 
spus emoționat inginerul Ion Dră- 
ghici, șeful secției de electroliză. 
Noua uzină de cupru de la Zlatna 
este o ctitorie de prestigiu a Apuse
nilor. Reprezintă în același timp și 
o victorie a constructorilor noii uzine 
prin eforturile cărora acest eveni
ment a fost devansat. Secția electro
liză este acum noul nostru loc de 
muncă unde vom semna la 23 noiem
brie, cu hotărire, pentru pace șl 
dezarmare, pentru viață. Acesta este 
răspunsul nostru unanim — izvor al 
progresului patriei și al satisfacții
lor noastre. De aici, de la Zlatna, 
spunem DA păcii, vieții,. viitorului.

Cuvinte curate, asemenea metalu
lui din prima șarjă.

Ștefan MNTCA

DOUĂ MILIOANE DE MESAJE
Chiar ta ziua ta care la întreprin

derea de confecții din Craiova se 
desfășura vibranta adunare populară 
consacrată triumfului păcii în lume, 
serviciul de expediție livra la export 
un nou lot de produse. La serviciul 
plan-dezvoltare ni se relatea
ză : „Prin expedierea acestui nou 
lot de confecții la export numărul 
produselor de îmbrăcăminte realiza
te în acest an de colectivul nostru 
pentru partenerii de peste hotare a 
ajuns la două milioane. Putem 
spune că două milioane de cetă
țeni ai Olandei. Canadei, Italiei, 
U.R.S.S., din S.U.A., Anglia, R.F. 
Germania, Irak, unde ajunge rodul 
muncii celor peste 5 mii de munci
toare ale noastre, au primit, o dată 
cu modernele veșminte fabricate la 
Craiova, și mesajul nostru fierbinte, 
entuziast, de pace si frățească înțe
legere intre popoare".

Ne mărturisea inginerul Con
stantin Nicolaescu. directorul în
treprinderii : „La sfîrșitur acestei 
săptămîni-record în producție, pre-

mergătoare referendumului pentru 
pace si dezarmare de la 23 noiem
brie. toate sectoarele de creație și 
producție ale întreprinderii noastre 
au trecut, exclusiv. Ia producția de 
export pentru sezonul de primăvară- 
vară".

Trecem pe la atelierul de proiec
tare a îmbrăcămintei. Inginera Ilea
na Geaburu. doar ce se inapoiase din 
sala de festivități unde luase cuvîn- 
tul la adunarea consacrată păcii 
dezarmării. Avea ochii scăldați 
lacrimi. „Pentru anul viitor — 
spune, incă sub impresia emoției 
vom realiza peste 1 000 modele noi 
de confecții pentru partenerii de 
peste hotare. Ele prezintă gin- 
dul nostru de pace, dorința 
noastră de înțelegere și miete- 
nie între popoare, de conlucrare 
fructuoasă. Acesta este înțelesul 
adine al votului nostru de duminică 
23 noiembrie, la referendumul voin
ței noastre de cer senin, curat. în 
omenire".

și 
în 
ne

Nicolae BABALAU

CTITORII PESTE VEACURI
18 noiembrie 1986... Kilometrul 

201 4- 400, pe calea ferată București 
— Constanța. Eveniment de abso
lută importanță : efectuarea probe
lor de rezistentă la noul pod de 
cale ferată peste canalul Poarta 
Albă — Mldla-Năvodari, al treilea 
obiectiv de acest fel realizat pînă 
în prezent la noua magistrală de 
ape din totalul de 7 cîte vor exista. 
In acea zi. începi nd de la orele 10 
dimineața, un convoi de 12 locomo
tive diesel electrice. alunecînd 
ușor pe șine, a intrat încet, mai intîi 
pe unul din viaducte, deplasindu-se 
înainte și inapoi. aproape impercep
tibil. apoi peste deschiderea centra
lă și, în sfîrsit, pe cel de-al doilea 
viaduct, după care operația a fost 
repetată cu viteză din ce în oe mai 
mare, pînă la orele 17 după-amiaza. 
în tot acest timp, zeci de senzori, 
cuplați la sofisticate aparate electro
nice. au înregistrat comportarea și
nelor de cale ferată, a fiecărei părți 
de structură a podului, a culeelor și 
pilelor de susținere a dantelăriei 
metalice, a coloanelor de beton îm-

plîntate în albia canalului, pînă la 
adîncimea de 30 de metri. în tot 
acest timp, inimile sutelor de con
structori din brigăzile conduse de 
inginerii Vasile Dobre și Nicola 
Constantin, din cadrul antreprizei 
de construcții căi-ferate. drumuri și 
poduri, și ale miilor de specialiști, 
care au contribuit la proiectarea și 
realizarea lui. au înregistrat pe viu, 
la fel de fidel ca și senzorii electro
nici, emoțiile ivirii pe lume a unei 
noi și mărețe ctitorii din salba ce
lor care jalonează pentru viitor „Epo
ca Ceaușescu" pe pământul Româ
niei. Notind parametrii impresionanți 
ai podului, cu linie dublă. în lungi
me de 173 metri, care înglobează 
7 300 mc de beton, iar dantelăria ta- 
blierului realizat la Bocșa 1 400 tone 
de oțel. îl întrebăm pe inginerul Ion 
Cuingeoglu, directorul antreprizei 
de construcții căi ferate, drumuri și 
poduri, de oe. în ziua probelor, nu a 
respectat tradiția de a se afla sub 
această lucrare, cum a procedat An
gliei Saligny, la vremea lui, la Cer
navodă.

— Pentru că eram atît de sigur 
de reușită, la fel de sigur ca și 
marele nostru înaintaș, incit un gest 
asemănător ar fi părut o imitație 
gratuită — ne-a răspuns convorbito
rul nostru. Anghăl Saligny a făeut-o 
pentru a convinge autoritățile vre
mii, atît de neîncrezătoare, că un 
român poate realiza o ,construcție 
de acele proporții unică în Europa. 
Poporul nostru însă are deplină 
încredere în noi. cei care am ridicat 
și ridicăm noi poduri peste Dunăre, 
peste canalul care o leagă acum de 
mare și peste cel pe care îl reali
zăm acum de la Poarta Albă Ia Mi- 
dia-Năvodari. Am justificat-o din 
nou acum, la încheierea probelor de 
garanție pentru un secol de pace la 
noul pod de la Poarta Albă. De a- 
ceea, și votul nostru, al constructo
rilor, la referendumul pentru dezar
mare și pace, de la 23 noiembrie, 
constituie gestul cel mai firesc pen
tru împlinirea acestui deziderat.

Georqe MIHAESCU
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Imagini-argument ale. opțiunii de pace a poporului român
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...Dintre milioane de noi 
foto a retinut-o pe aceasta

adrese, pelicula aparatului 
din imaginea alăturată. Am 

spus „milioane de noi adrese". Pentru că, in mal puțin 
de patru decenii, pe întreg cuprinsul patriei s-au durat 
peste 5,6 milioane dc apartamente. In actualul cincinal 
li se vor adăuga alte peste 700 000 locuințe noi.

Un cămin înseamnă viață. Statornicie. înseamnă teme
liile pe care se inaltă speranțele, încrederea intr-un 
viitor de liniște și de paee. Este chiar ceea ce ne-a con
firmat și unul dintre nenumărații constructori de case 
din România de azi, și anume Dan Alexandru, Galați :

— Zidesc case de multi ani. Și m-am convins : o casă 
nouă este una dintre cele mai trainice bucurii. Am inălțat 
case, școli, creșe, grădinițe. Construcții care nu ame-, 
nință pe nimeni. Construcții pașnice, pentru viața mai 
bună a oamenilor. Construind, am innoit orașele, satele 
țării. Orașe și sate cărora le dorim o viață de pace.

MĂRTURII PENTRU GENERAȚIILE DE MlINE
Sfîrșit de toamnă cu burniță si frig, 

ou vtat ascuțit. Acesta a fost cadrul 
în care s-a lucrat vineri, 21 noiem
brie, pe șantierul etapei a treia de 
dezvoltare din cadrul platformei 
Combinatului de Îngrășăminte chimi
ce Slobozia, citadelă oe poartă pece
tea marilor transformări oe au ioc 
in „Epoca Nicolae Ceaușescu". Ase
menea zile au mai fost, foarte frigu
roase, fără să fie luate în seamă de 
mentorii și specialiștii brigăzii nr. 5 
Slobozia aparținând Trustului Antre
priză geneft-aiă de montaj utilaj chi
mic București, oameni care, prin 
munca lor. au sădit și sădesc în ini
ma Cimpiei Bărăganului instalații ce. 
o dată puse în funcțiune, contribuie 
la creșterea potențialului productiv 
al Pământului, la obținerea unor re
colte mari.

In ziua de 31 noiembrie aici a fost 
ridicat ultimul tronson al coloanei 101 
E, in greutate de 40 tone, și a 
fost montat la 40 metri înălțime. In
ginerul Gabriel Chesaru. șeful for
mației de montaj, remarca : „După 
controlarea ou rigurozitate a cabluri
lor. platformelor și scărilor aferente 
acestei operațiuni, cele două maca
rale tip PH de 127 tone fiecare au 
intrat în acțiune. Tafidemul macara
lelor, mei bine-zis cele două puter
nice brațe de oțel, au intrat simultan 
in funcțiune asemenea unor ceasor
nice potrivite la zecime de secundă. 
La ele era vorba de milimetru". Și 
cei doi macaragii. Dumitru Mirică și 
Ion Vaida, au știut să stăpînească 
hergheliile de sute de cai putere și 
să așeze gigantica coloană acolo unde 
îi era locul. O dată cu ridicarea a-

oestui tronson s-a finalizat monta
jul coloanelor înalte de peste 50 me
tri la noua instalație de amoniac. în 
timpul ridicării, echipele de montori 
conduse de Vasile Alexandru și Con
stantin Ținea și-au dovedit din nou 
măiestria, cutezanța, marea .lor pu
tere de .muncă si mai ales capacitatea 
profesională și de dăruire. Montajul 
s-a realizat în 39 de minute, intr-un 
timp de aproape 5 ori mai scurt decît 
cei prevăzut. Și tacă un fapt ce face 
cinste acestor oameni care înalță ci
tadele ce vor rămine mărturii pentru 
generațiile viitoare : montajul s-a 
realizat cu 3 zile în devans si este 
dedicat referendumului de la 23 no
iembrie, expresie a voinței de pace a 
întregului nostru popor.

MUial VIȘOIU

nn DA hotărât la refe-

Imagini-argument ale opțiunii de pace a poporului român
Peste 5 milioane Si jumătate de preșcolari, elevi și stu

dent! sînt cuprinși in anul de invățămint 1986—1987. Pri- 
viti-i pe tinerii din imaginea care însoțește aceste rinduri — 
sint în cabinetul de învățare a limbilor străine dihtr-un 
liceu oarecare al țării. Studiul lor înseamnă efort către în
țelegere. comunicare, către cunoaștere si colaborare în toată 
lumea.

„Socot o înaltă onoare si răspundere misiunea noastră, a 
cadrelor didactice — ne declara prof. Nicolae Jipa. dc la

Liceul industrial nr. 4, din Drobeta-Turne Severin — de * 
modela linul de personalitate pentru mileniul trei, de a for
ma participanți activi la opera de făurire a României co
muniste de miine. intr-o lume a păcii. O lume pentru care 
tara noastră, atașată profund obiectivelor păcii, dezarmării 
si colaborării internaționale, militează ferm. Iată de ce. îm
preună cu elevii noștri, vom spune 
rendumul păcii".

MUNCĂ DĂRUITĂ PROGRESULUI

i

Două rezultate în muncă, cu totul 
deosebite, cu care muncitorii, tehni
cienii. inginerii Șantierului naval din 
Giurgiu își întăresc votul lor la re
ferendumul din 23 noiembrie dat 
păcii, în sprijinul luminoaselor ini
țiative și propuneri ale secretarului 
general al partidului : „Finalizarea 
lucrărilor Ia ultima navă de 1 600 
tone din planul de export pe anul 
1986“ și „Realizarea primelor probe 
hidraulice in sarcină la sincrolift".

Aflăm că cel de-al doilea eveni
ment este ștrins legat de pri
mul, pentru că această navă 
fluvială urmează să fie încre
dințată apelor Dunării cu aju
torul sincroliftului. Sincroliftul de la 
Giurgiu nu este altceva decît o 
ultramodernă instalație de transfe
rare pe verticală și orizontală a na
velor care urmează a fi lansate la 
apă și a celor care, din apă. trebuie 
readuse pe uscat pentru reparații. 
Rațiunea amplasării unei asemenea 
instalații este o consecință logică a 
sarcinii trasate de secretarul gene
ral al partidului ca acest șantier să 
devină prima unitate navală cu acti
vitate integrată. Pentru a ne face 
cunoștință mai îndeaproape cu noua 
instalație, subinginerul Alexandru 
Anculescu, șeful compartimentului 
investiții, ne spune : „Sincroliftul 
este o platformă dreptunghiulară cu 
o suprafață de acțiune prin glisare 
de 1 800 metri pătrați. Ea este pusă 
în mișcare de zeci de vinciuri acțio
nate hidraulic și poate transfera 
vertical și orizontal o sarcină utilă 
de pînă la 2 500 tone. Este, dacă 
vreți, o cală modernă, complet auto
matizată de lansare care preia navele 
din halele de construcție și le depune 
lin pe linia de plutire 
Dunării. Instalația a fost 
și construită în întregime 
tria noastră românească

a apelor 
proiectată 
de indus- 
la uzinele

23 NOIEMBRIE 1986...

„Progresul" din Brăila, iar partea 
hidraulică la întreprinderea „Balan
ța" din Sibiu". Mai aflăm că realiza
rea instalației a ridicat probleme 
deosebite, mai întii in uzinele res
pective, pentru care sincroliftul 
apărea nu numai ca noutate de vo
cabular, dar și din punct de vedere 
tehnic. Apoi s-au ivit probleme cu 
totul aparte și la montajul instala
ției pe vechiul chei al șantierului. 
Aid s-au dragat mii și mii de metri 
cubi de balast pentru adincirea șe- 
nalului navigabil și a Zonelor de 
acostare. Dar, prin iscusință și dă
ruire in muncă, oamenii le-au învins 
pe toate, au învins greutățile și ne
cunoscutele, iar in săptămîna pe care 
o încheiem sincroliftul a fost supus 
probelor in sarcină.

La pupitrul de comandă automati
zată au fost prezenți inginerul 
Teodor Mihăilescu (proiectant), in
ginerul Tudor Jianu (electronist), in
giner Ștefan Dapone (hidrolist). In
stalația a răspuns perfect tuturor 
comenzilor. Prin manevre corecte, 
toate cele 10 vinciuri au primit o 
încărcătură uniformă și astfel în
treaga platformă a fost vehiculată 
in sarcină pe o verticală de 15 metri. 
Acum, pe șantier, se pun la punct 
ultimele detalii tehnice de funcțio
nare. iar peste puțin timp sincro
liftul va prelua toate navele ce se 
vor construi la Giurgiu și le va 
transfera automatizat in îmbrățișa
rea apelor bătrînului Danubiu.

Un DA semnificativ al navallșiUor 
giurgiuveni, a căror muncă este con
sacrată 
pace și 
porului 
lumii.

progresului, viitorului de 
prosperitate continuă al po- 
nostru, al tuturor popoarelor

Ion MANEA
Foto : Sandu Cristian

Un întreg popor iși încunună votul său de pace, la acest referea- 
opțiunilor majore pentru liniștea și progresul continuu al ome- 
fapte de pace. Aceste fapte, rod al geniului creator al națiunii 
se constituie ca fibră intimă a strălucitului program de pace ini-

dum al
nirii, cu 
noastre, 
țiatde secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
program reprezentind tot ce are mai generos, mai nobil umanismul 
socialist, inscriindu-se in planul istoriei contemporane a umanității pen
tru totdeauna ca un veritabil Crez al Păcii, al lucidității, al rațiunii 
triumfătoare.

DA - hotărit, nețărmurit in sprijinul acestui măreț program 1 Rostit 
intr-un glas de intreaga noastră națiune 1



SdrNTEIIA — duminică 23 noiembrie J986 PAGINA 3

ROMÂNIA-o unică și puternică voință de pace
Adresez întregului popor, tuturor oamenilor muncii din patria noastră chemarea de a spune un DA hotărît în cadrul 

referendumului și de a întări, prin noi realizări, votul lor, acționînd strîns uniți în jurul eroicului și gloriosului nostru partid, 
pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea, a politicii profund umaniste a partidului 
și statului nostru, care pun mai presus de orice omul, bunăstarea și fericirea întregului popor, realizarea năzuințelor 
și aspirațiilor sale de a trăi și munci într-un climat de pace, prietenie și colaborare cu toate națiunile lumii!

NICOLAE CEAUȘESCU ♦
(Din cuvintarea la marea adunare populară a oamenilor muncii din'Capitală consacrată dezarmării și păcii)

F APĂRĂM VIAȚA 1 
ÎN NUMELE VIEȚII

Pe tot Întinsul tării, aceleași 
gînduri de pace, aceleași fapte 
de muncă in slujba păcii, a 
vieții.

Frusina Petrache din comuna 
Grindu, Județul Ialomița : „Pen
tru că am adus pe lume zece 
copii. Pentru că sînt bunica a 
cincisprezece nepoți. Pentru că 
acum, cind am agonisit aproape 
65 de ani >de viată, pot să spun 
că știu ce) e bine și ce nu. Am 
muncit cu sapa și cu secera. Am 
udat de multe ori griul și po
rumbul nu 'numai cu sudoare, ci 
și cu lacrimii. înainte de război, 
cind eram copilă, trudeam din 
greu și nu prea aveam de nici 
unele. Dar aile mai negre de- 
cit în timpul) războiului n-am 
trăit. în GrinSu n-a existat fe
meie care să rtu-și fi pus pe cap 
basma cernită.) Din fiecare casă 
a pierit cineva drag. Și bărbatul 
meu a fost pe front. .Cind s-a 
întors. în ’45. a' început seceta. 
Apoi foametea. Copiii pe care 
i-am născut atunci ne-au murit 
cu zile. Acum sînt în viață doar 
șapte. Au casele lor, 'îndestula
te, rosturile lor. Știu cum a fost, 
văd cum e și pot să gîndesc că 
nimic nu-i mai scump pe lume 
decit pacea. Eu sînt pensionară 
C.A.P. și-mi dud viața in liniște. 
Cind l-am văzut la televizor pe 
eroul pămîntului românesc, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vorbindu-ne despre pace, mi 
s-a umplut inima de bucurie. 
Fiindcă și eu. o simplă 
țărancă, cu palmele bătucite de 
muncă, am avut fericirea să-1 
cunosc personal, acum trei ani, 
la 1 septembrie 1983. cînd a fost 
în mijlociul nostru, al cooperato

ATOMUL - ÎN SLUJBA 
PROGRESULUI

NU A DISTRUGERII!
Iată părerea dr. ing. Corncliu 

Bratu, directorul tehnic al Insti
tutului de tehnologie izotopică 
Ai moleculară din Cluj-Napoca : 
\— Trăim un moment impor

tant, cel al opțiunii noastre pen- 
tr« \pace. Manifestind o totală 
adeziune și o deplină aprobare 
față \de inițiativele, acțiunile și 
demtlrsurile întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu pe 
arenaj mondială, participanții la 
recenta plenară a Consiliului 
Național al Științei și învăță- 
mintullui. desfășurată sub pre- 
ședintta de înaltă autoritate a 
tovarășei academician doctor 
inginer.? Elena Ceaușescu, savant 
de larg prestigiu internațional, 
au''iadcjptat apelul prin care se 
adresează savanților, cercetăto
rilor. intelectualilor de pretu
tindeni, precum și conducători
lor, de, sfat și guvernelor, che
marea de ă-și uni eforturile și 
a,conlucra strîns pentru înfăp
tuirea dtezarmării niicleare și 
generale, .pentru apărarea păcii, 
bunul cel, mal de preț al’ome
nirii. pentru progresul continuu 
și asigurarea unui viitor lu
minos întregii lumi. La acest 
apel, noi. 1 oamenii de știință, 
cercetătorii și întregul personal 
ce-și desfășoară activitatea in 
domeniul cercetărilor nucleare, 
subscriem cu toată tăria și 
aprobăm din inimă chemările 
președintelui României, to va- 
rășul Nicolae Ceaușescu, po
trivit cărora a venit momentul 
să se renunțe cu desăvîrșire la 
concepția perimată după care 
armele nucleare ar întări capa
citatea de apărare și securitatea 
națiunilor.

Programele prioritare de cer
cetare in care sintem angajați 
oferă cu prisosință exemple de 
utilizare a întregului potențial 
științific de care dispunem, in 
rezolvarea unor problematici de 
mare importanță pentru econo
mia națională, pentru dezvolta
rea patrimoniului științific, 
pentru progres și pace. Astfel, 
in planul de cercetare științifi
că. dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic al 
institutului nostru sint înscrise 
tematici legate de energetica 
nucleară, de noi surse de ener
gie. utilizarea izotopilor stabili 
și .radioactivi in agricultură, 
cercetare, medicină, biologie și 
chimie. Preocupările noastre 
sint legate de lărgirea sortimen
tului de compuși marcați izoto- 
pic cu aplicații în studii mo
leculare. petrochimie, industria 
farmaceutică și cea chimică. 
Toate aceste preocupări consti
tuie o expresie elocventă a uti
lizării cercetărilor din domeniul 

CTITORII
ÎN CLIMATUL 
GENEROS AL 

CREAȚIEI PAȘNICE
Marin Matei, oțelar la Corn- „De cîteva zile, din oțelul 

binatul siderurgic Călărași: produs de noi la laminorul de

rilor din comuna Grindu. A dat 
mina și cu mine, m-a sărutat pe 
obraz, a stat de vorbă cu noi 
despre viața noastră și a copi
ilor noștri, despre ce mai avem 
de făcut pentru a trăi mai bine. 
Și atunci a pronunțat de mai 
multe ori cuvîntul pace. To
varășul Nicolae Ceaușescu înțe
lege bine sufletele noastre, ale 
țăranilor, știe că atunci cînd ne 
întîlnim noi ne urăm pace șl să
nătate. Mîine voi scrie și voi 
semna cu mîna mea : Da 
— pentru propunerea de pace 
și dezarmare a tovarășului 
Ceaușescu, Da — pentru ca oa
menii de pe întreg Pămîntul să 
se înfrățească ca griul, Să se 
bucure de lumina soarelui și de 
zimbetul copiilor".

Dumneavoastră, cei care vo
tați azi, rețineți înțelesurile 
adinei ale acestui înțelept DA 
rostit de o Mamă Eroină. Și nu 
uitați că trăim într-un univers 
controversat in care au existat 
mari triumfuri științifice — a- 
mintiți-vă ce a însemnat cuce
rirea Cosmosului pentru toți cei 
peste patrii miliarde de locuitori 
ai Terrei — dar, în același timp, 
am fost împinși și sub umbrela 
nucleară, sub norul atomic care 
ne amenință planeta cu teribile 
consecințe. Esțe vremea să se 
renunțe la amenințarea cu arma 
atomică — ca, de altfel, la toate 
tipurile de arme — pentru că 
ele, aceste arme, sînt teribile Și 
nu mai lasă nici o șansă nimă
nui. Cel mai bine cunosc acest 
lucru oamenii de știință. Și tot 
ei, acești oameni, sint convinși 
că atomul pus să lucreze pentru 
pace oferă tuturor toate șansele.

nuclear în scopuri pgșnice pen
tru creșterea bunăstării mate
riale și spirituale a națiunii 
noastre. Fiindcă știință fără 
conștiință nu se mai poate 
concepe, dacă vrem să existăm 
pe acest Pămint. Acum. în 
lume, mai mult de o jumătate 
de milion de oameni de știință 
sint. angajați in cercetări de 
ordin militar. Repet : știință 
fără conștiință este un nonsens. 
Iar conștiința noastră, a acelora 
înrolați in armata păcii, aver
tizează : acum, prioritatea prio
rităților este eliminarea primej
diei atomice, dezarmarea, cea 
nucleară în primul rind.

■ Dumneavoastră, cei care vo
tați azi. rețineți că DA-ul pen
tru care semnați inseamnă o 
șansă in plus oferită unei lumi 
in care — tocmai datorită ar
senalelor nucleare acumulate 
pini in prezent — s-a calculat 
că fiecare dintre noi putem fi 
uciși de citeva ori. Iată absur
dul pe care ni-l semnalează 
statistica. DA-ul nostru de as-- 
lăzi este și împotriva absurdu
lui. Pentru că este in afara ori
cărei logici să cheltuiești o mie 
de miliarde de dolari pe an 
pentru inarmare, in timp ce — 
vum tot statisticile consemnea
ză — dacă șomerii existenți 
acum în lume s-ar așeza la o 
distanță de un metru, unul în 
spatele celuilalt, atunci șirul lor 
ar acoperi distanta de la Pă
mint la Lună ; dacă șirul anal- 
fabeților s-ar constitui după a- 
ceeași regulă, atunci el ar depăși 
de-2,5 ori distanța dintre noi și 
astrul nopții, iar dacă subnu
triții ar proceda la fel, aceeași 
lungime ar fi acoperită de 5 
ori... Acum, prin cel mai auto
rizat glas al său — glasul pre
ședintelui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — România 
a propus reducerea cheltuieli
lor militare cu 5 la sută, ceea 
ce, pe plan mondial, reprezin
tă 50 de miliard? de dolari. Și 
rețineți : cu numai a cincea 
parte din această sumă (10 mi
liarde} s-ar asigura pină la 
sfirșițul secolului un minimum 
de confort locativ celor peste 2 
miliarde de oameni — jumă
tate din 'populația planetei ! — 
care, in prezent, nu au adăpost 
sau trăiesc in condiții insalu
bre. lată de ce noi, românii, 
dorim ca bugetele militare să 
fie convertite in fonduri pen- 
dezvoltare.

Și iată pentru ce astăzi, la 
referendum, rostim hotărît : 
DA ! Dar nu numai pentru a- 
ceăsta. Stau mărturie opiniile 
multora dintre interlocutorii 
noștri, oameni din diferite col
țuri ale tării. 

profile mijlocii de pe cea mgi 
tinără platformă siderurgică a 
tării a început. executarea pri
melor traverse de cale ferată 
destinate exportului. Este aces
ta un succes, este o faptă de 
pace. Ca si noul Călărași, oraș 
cane s-a dezvoltat abia in ulti
mii ani. tocmai datorită obiec
tivelor industriale".

Carolina Farcas. textilistă la 
Filatura dc lînă pieptănată din 
Bistrița, județul Bistrița-Nă- 
săud :

„De loc sînt din satul Suplai, 
comuna Zagra. de sub poalele 
Tibleșului. acolo unde si in pre

Priviți aceste „coloane ale infinitului", aceste complicate 
instalații create de mintea și ingeniozitatea unor oameni 
care au pus la înălțarea lor tot ce au mai bun in ci. Ca 
să ridici asemenea „rampe de lansare" ale tehnicii si științei, 
trebuie să te bucuri de liniștea pe care (i-o dă climatul de 
muncă pașnică. Cu acest gind construiește poporul nostru, 
cu aceste argumente ale dezvoltării, ale progresului ne pre
zentăm in fața lumii, luptind cu liotărire pentru pace și dezarmare.

Instalațiile acestea complicate, de mare rafinament tehnic, 
construite de specialiști români, poț fi intilnite in multe țări 
ale lumii. Sint argumentele convingătoare ale gindului 
dc pace și prietenie, gind trimis in toate colțurile lumii de 
harnicul nostru popor, constructor și iubitor de pace. „Iată 
pentru ce ne-am alăturat cu întreaga noastră ființă nobilelor 
idei si idealuri de pace ale iubitului nostru conducător, pre-

Imagmi-argument ale opțiunii 
de pace a poporului român 

ședințele Nicolae Ceaușescu — ne spune maistrul loan Roșan, 
de Ia laminorul de țevi din Zalău. Tot ceea ce am construit 
reprezintă argumente ale muncii, cu care întărim DA-ul 
ne care I-am rostit răspicat în favoarea păcii, pentru dezar
mare, pentru reducerea poverii pe care o reprezintă înar
marea și întreținerea unor mari efective militare în lume. 
Argumentele noastre sînt argumentele rațiunii".

„-Pacea lumii !», -Pacea lumii !» — repetă directorul T.A.S. 
Mihăilcști, județul Giurgiu, inginerul Gheorghe Nițu, privind 
-pădurile» de porumb in care te strecurai ca printre niște liane, 
stiuleții mari, neobișnuit de mări, allniați oblic pe tulpini, 
cu vîrfurile în sus. ca niște rachete". Așa își începeau re
porterii „Scinteii" descrierea întilnirii lor cu unul din apre
ciat» specialiști ai agriculturii noastre. „Dacă ai porumb, ai 
de toate", avertiza interlocutorul. Și. ca un argument al 
muncii bine făcute, după terminarea culesului, producția 
neobișnuit de mare de porumb i-a situat pe harnicii mun
citori de la I.A.S. Mihăilcști printre protagoniștii recoltelor- 
record. Unitatea a fost distinsă cu inaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare".

Iată argumentele supreme ale muncii unor oameni cu vo
cația marilor bătălii pentru piinea poporului. Cu gindul la 
recoltele anului viitor si ale anilor care vin. milioanele de 
țărani ai României socialiste spun la referendum un DA 
răspicat pentru pacea lumii, pentru împlinirea marilor idea
luri de pace propuse lumii de președintele României socia
liste. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

zent fostele ' mele oonsătence 
execută renumitele cergi. Mă 
consider și eu’— cred că am 
acest' drept —,o continuatoare 
în ale torsului, dar pe o mașină 
de fabricație românească R-5-1. 
care, răsucește intr-un singur 
ceas atîta melană. în fire de 
mare finețe, cit n-ar putea-o 
face zăgrăncple mele de-a lun
gul a cinci ierni. Am 24 de ani, 
un soț care-i om. de-al aoestui 
loc și un fecior de 5 ani. Toți 
trei locuim de curînd în oel mai 
nou cartier al municipiului. Un 
municipiu pe care, dacă l-ai 
cunoscut în urmă cu 15 ani și 
apoi ai plecat, acum nu , l-ai 
mai putea recunoaște, atît de 
mult s-a schimbat și dezvol
tat. Asta înseamnă să fie 
paoe...“.

Gheorghe Cherecheș. maistru 
Ia întreprinderea de armături 
industriale din fontă si otel din 
Zalău, județul Sălaj :

„Așa cum arată el astăzi, 
orașul nostru este o creație a 
politicii partidului nostru de 
dezvoltare armonioasă a tutu
ror zonelor țârii, a epocii pe 
care o numim cu adevărată 
mindrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Ce nu s-a 
realizat aid timp de secole (Za- 
lăul este atestat documentar

încă. în urmă cu 513 ani ! —
n. n.) s-a făcut în mai puțin de 
două decenii. După anul 1965 a 
fost ca o explozie : s-âu im
plantat industrii, s-au extins 
construcțiile edilitare. Cind 
spun -explozie- nu exagerez 
deloc. Iată, am la îndemînă o 
statistică din care vă citez : va
loarea investițiilor făcute de 
stat între anii 1965—1985 pentru 
dezvoltarea economică a Zalău- 
lui a fost de peste 16 miliarde 
de lei. In consecință, producția 
industrială a orașului — reali
zată în nu mai puțin de 14 în
treprinderi republicane — a 

crescut de 60 de ori ț în 1965 nu 
existau la noi decât 100 de 
apartamente ; anul trecut nu
mărul lor trecuse de 17 000. Ce 
informație să mai adaug ? Poa
te aceasta : populația școlară 
actuală este mai numeroasă de
cit întreaga populație a locali
tății în urmă cu 21 de ani. Iată 
ce înseamnă la noi o explozie. 
Una pașnică, desigur, așa cum 
ne dorim și în continuare...".

Trei oameni (doi bărbați si 
o femeie), trei meserii, trei 
județe, dar o singură și demnă 
de menționat opinie : în Româ
nia „Epocii Nicolae Ceaușescu" 
astfel de -explozii» — ca să 
păstrăm termenul folosit de in
terlocutorul nostru anterior — 
au avut loc în toate zonele țării. 
Călătoriți în țară, în oricare 
dintre județe — peste tot veți 
recunoaște însemnele noului, 
ale civilizației socialiste. In
dustriile noi au impus viața cea 
nouă. Peste tot vă vor intimpi- 
na noile construcții. Iar con
strucția, se știe, e legată de 
pace, de speranța că tot ce am 
clădit nu va pieri sub bombe ; 
edificăm tocmai pentru a de
monstra dorința noastră nestră
mutată de pace, asta ne-a spu
s-o tovarășul Ceaușescu șl vi
neri seara, la adunarea popu-

Iară consacrată păcii și dezar
mării din Capitală.

Dumneavoastră, cei care vo
tați astăzi, rețineți că DA-ul 
sub care v-ați semnat înseam
nă și industrie. Fiindcă fără in
dustrie nu putem exista, ne-ar 
lipsi puterea. Le fel s-ar în- 
tîmpla dacă n-am avea și o a- 
gricultură modernă, avansată.

Intr-o unitate „Erou al Noii 
Revoluții Agrare", la C.A.P. 
„Ogoru", din comuna Pecica, 
județul Arad, l-am întrebat pe 
Nicolae Vasilescu, președintele 
cooperativei agricole de produc
ție. cum au reușit dumnealor 

să obțină în acest an. pe teren 
neirigat, de pe 600 de hectare, 
o recoltă medie de 8 865 kg griu 
la hectar, iar la porumb, de pe 
717 hectare. 23 759 kg știuleți 
la hectar. A răspuns : ■

— Nu-i nici un secret. N-am 
făcut altceva decît să promo
văm în practica agricolă cele 
mai valoroase cuceriri Sie cer
cetării științifice. Am benefi
ciat de semințe din soiuri și 
hibrizi de mare valoare biolo
gică și de o bază tehnico-mate- 
rială modernă, cum numai o 
industrie profilată pe producția 
de pace o poate realiza...

— De asemenea condiții be
neficiază întreaga noastră agri
cultură. De ce nu obțin și alții 
rezultatele dv. ?

— Pentru că n-au înțeles încă 
esențialul. Anume ? Faptul că 
noua revoluție agrară implică 
în primul rind nu condițiile 
materiale — care sînt foarte 
importante, desigur, dar nu de
terminante. Ce înseamnă acest 
lucru ? Nimic altceva decît fap
tul că hotărîtor este omul, men
talitatea lui. Întîi trebuie să 
crezi că se poate și să-ți pro
pui mai mult. Pentru asta tre
buie bine pregătiți oamenii. 
Recolte mari, la nivelul cerut 

de noua revoluție agrafă, la 
nivelul cerut de secretarul ge
neral al partidului, nu poți ob
ține astăzi decît cu oameni care 
au dragostea pămîntului. Iiîtîi 
oamenii 1 Cu ei trebuie să pro
movezi noile tehnologii și tot 
ceea ce implică practicarea 
unei agriculturi intensive, mo
derne, eficiente. Atît timp cit 
nu ne-am propus mai mult, 
nici la noi rezultatele n-au fost 
deosebite. în urmă cu niște ani 
n-am fi crezut că pămîntul 
acesta poate fi atît de darnic. 
Cu prilejul vizitelor de lucru în 
cooperativa noastră, tovarășul

Nicolae Ceaușescu ne-a cerut 
să cutezăm mai mult, să iubim 
pămîntul acesta, parte din pă
mîntul țării, pe care nu o dată, 
ca să-1 apărăm de pofte străi
ne, a trebuit să-1 stropim cu 
singe...

Dumneavoastră, cei care spu
neți astăzi un DA hotărît la re
ferendum, nu uitați : într-un 
anume fel, toată istoria noastră 
este istoria plinii noastre, iar 
aceasta este legată definitiv de 
istoria pămîntului românesc. Iar 
de acum înainte vom putea 
spune mai mult. Toată istoria 
noastră și istoria socialistă a 
patriei au fost încă o dată 
strîns legate, prin președintele 
Nicolae Ceaușescu, eroul pă- 
mintului românesc, de acest 
pămint românesc, de iubirea, 
de apărarea, de lucrarea și de 
rodirea sporită a acestui pămint.

Maria Danciu, casnică. Satu 
Mare :

„Am zece copii. Nu i-am cres
cut ușor, dar am beneficiat din 
plin de condițiile create de 
partidul și statul nostru pentru 
a-i educa așa cum se cuvine, 
pentru a-i vedea mari și sănă
toși. Spun DA la referendum, cu 
gîndul-speranță de a-mi ști ur

mașii continuînd să sporească 
viața pe pămîntul strămoșesc, 
în liniște, pace și fără teamă. 
Războaiele au fost făcute de 
oameni care au vrut -â facă 
războaie. înseamnă că stă tot în 
puterea oamenilor ,să le opreas
că. Sînt profund recunoscă
toare conducerii înțelepte a 
partidului și statului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, Eroul 
Păcii, pentru noua sa faptă de 
pace".

O mamă speră să-și vadă co
piii crescuți fără teama de 
război. Ea este convinsă că 
pacea nu este iluzia unei lumi 
care are nevoie de iluzii, ci 
speranța unei lumi care are ne
voie de speranță. Dumneavoas
tră, care votați astăzi, să știți 
că DA-ul pentru care ați optat 
înseamnă și posibilitatea de a 
elimina teama de pe Pămint. 
Și nu numai aceasta, așa cum 
reiese din opiniile următoare :

Makai Tibor, maistru, din 
Tîrgu Mureș :

„Lucrez pe una din mo
dernele platforme ale ma
rii întreprinderi «Electromu- 
reș» — secția de mecanică fină 
și electronică — pot spune că 
am crescut și m-am format ca 
om și specialist o dată cu ea. 
Aici am intrat, cu 25 de ani in 
urmă, Ca sculer-matrițer și tot 
aici, în urmă cu 16 ani, am de
venit maistru principal, după ce 
absolvisem liceul serai și apoi 
școala tehnică de maiștri. Aici 
mi-am întemeiat o familie, la 
care țin ca la lumina ochilor. 
Ca mine, și copiii mei s-au rea
lizat sau sînt pe punctul de a 
se realiza profesional, unul din 
ei lucrînd tot la -Electromu- 
reș», la secția autoutilare-elec- 
troniști, iar cel mai mic fiind 
elev în clasa a Vil-a. Prin 
muncă șl cu ajutorul neprecu
pețit acordat de statul nostru 
socialist, mi-am cumpărat un 
apartament confortabil șl tot 
ceea ce este necesar pentru a 
trăi o . viață civilizată, demnă 
de epoca pe care o edificăm și 
la care,, contribuim și noi, cel 
aproape 7 000 de lucrători ai

REALIZĂRILE
NOASTRE ÎNTĂRESC 

VOTUL NOSTRU
Ion Bărbulescu, directorul în

treprinderii electrocentrale Cra
iova : ,

„Sporind puterea țării, termo
centrala Ișalriița asigură a- 
proape 13 la sută din produc
ția națională de energie electri
că. De aici, de la această uni
tate energetică de primă mări
me din țara noastră, au fost 
pulsați în sistemul energetic 
național, suplimentar prevede
rilor de plan pe 10 luni din 
acest an, 130 milioane kWh 
energie electrică, obținută pe 
bază de cărbune. Se știe, mun
ca energeticienilor este grea și 
incumbă o răspundere deosebi
tă pentru a asigura functio
narea neîntreruptă a comple
xelor instalații și utilaje. A- 
ceste greutăți inerente muncii 
noastre ni se par firești. La ur
ma urmei, ce este ușor cu ade
vărat în această lume ? Dar șl 
greutățile există tocmai pen
tru a fi depășite. Așa am în
vățat. ,așa procedăm".

Ing. Nicolae Zahiu, Schela 
de producție petrolieră Berea, 
județul Buzău :

„Ca inginer petrolist, știu ce 
înseamnă să ai asigurate toate 
condițiile și să lupți pentru ca 
România să cucerească inde
pendența energetică, stăpînind 
o tehnică modernă, dedicată 
exclusiv scopurilor pașnice. 
Numai beneficiind de aceste 
condiții și mai ales de un cli
mat de pace și securitate a fost 
și este posibil ca mișcarea de 
invenții și inovații să devină o 
realitate cu incontestabile im
plicații în viața economică a 
unității unde imi desfășor ac
tivitatea. Mă număr prințre 
laureații edițiilor a IV-a și a 
V-a ale Festivalului național 
-Cintarea României», pentru cî
teva invenții cu eficiență eco
nomică ridicată. In 1985 am 
participat cu creațiile tehnice 
pe care le-am realizat la expo
ziția mondială a tinerilor in
ventatori de la Plovdiv. Prin 
toate invențiile și inovațiile 
noastre contribuim la dezvol
tarea bazei energetice a țării, 
la afirmarea în competițiile in
ternaționale a nivelului ridicat 
pe care România l-a atins în 
domeniul realizării instalațiilor 
de extragere și prelucrare a 
«aurului negru». Pe scurt ; 
facem totul pentru a spori 
puterea țării, așa cum 
ne-a îndemnat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și în cuvin
tarea rostită la adunarea popu
lară consacrată dezarmării șl 
păcii".

Dumitru Poduț, șef de briga
dă la mina Baia Sprie, județul 
Maramureș :

„Fac parte din generația care 
s-a format și s-a afirmat pro
fesional in ultimele două de
cenii : lucrez de peste 22 de 
ani în orizonturile subterane 
ale minei Baia Sprie, perioadă 
în care orașul s-a dezvoltat 
fără precedent nu doar din 
punct de vedere al mineritului 
ori al construcției de mașini, 
cît mal ales ca așezare urbană 

acestei unități moderne, în care 
statul a investit multi bani și 
ale cărei produse sint azi cu
noscute și apreciate in țări de 
pe toate continentele. Acesta 
este mesajul nostru de pace".

Mihai Zavastjn, comandantul 
Șantierului- național al tineretu
lui de la Sculeni-Țuțora-Gor- 
ban, județul Iași :

„Lucrăm, peste 400 de briga
dieri, pe fosta albie a Jijiei. 
Da, fosta albie, pențru că aces
tui capricios rîu, cu un fir de 
apă doar pe vreme de secetă, 
dar cu stihii ce inundau totul 
pe timpul ploilor bogate, 1 s-a 
mutat vărsarea cu aproape 40 
de kilometri în amonte. Acum 
albiei vechi 1 s-a făcut de că
tre brigadierii șantierului o mai 
bună regularizare, transformîn- 
d-o astfel în canal principal de 
irigare. în dreapta și în stînga 
toată lunca e brăzdată Ia fel 
de zeci și sute de canale, unele 
cu conducte îngropate în ele. 
Circa 60 de kilometri are pă
ienjenișul total al canalelor și 
conductelor din această zonă. 
Acestea străbat și locurile pe 
care înainte sălășluiau bălțile, 
acum desecate. Așa că totalul 
de 18 900 hectare, cite au fost 
încredințate tineretului să fie 
scoase de sub inundații și. să 
fie modernizate prin irigații și 
desecări, sînt deja amenajate. 
Este, desigur, un lucru foarte 
important. Dar nu mai puțin 
important este faptul că 400 de 
tineri au reușit să dobîndească 
meserii care le vor fi utile o 
viață întreagă.

Observați ? Fiind modelat de 
lumea înconjurătoare, omul în
suși modelează lumea în care 
trăiește. Observați ? Omul este 
conștiința lumii, o conștiință 
activă, departe de resemnare și 
fatalism, creatoare de valori ca
pabile să determine accelerarea 
dezvoltării, progresului. Obser
vați și rețineți : DA-ul dum
neavoastră pentru pace și 
dezarmare constituie și un fac
tor de progres al civilizației 
noastre socialiste. Cum poate 
fi aceasta întărită, consolidată ? 
lată ce ne-au răspuns, în acest 
sens, următorii interlocutori: 

ridicată la gradul de civilizație 
Socialistă, în familia mare a 
țării, eu cu nevasta și cei 3 co
pii. mă simt părtaș deplin la 
toate bucuriile și la toate nă
dejdile, cite ni le făuririi și ni 
le împlinim prin efort propriu, 
prin cutezanță și spirit revolu
ționar, în climatul de pace al 
României socialiste. în marele 
efort al țării dedicat întăririi 
prin fapte de muncă deosebite, 
brigada pe care o conduc iși 
aduce rodul orelor de muncă 
din abataje de unde, în 10 luni 
din acest an, am extras supli
mentar o producție de peste 
8 000 tone de minereu, iar pe 
două decade din noiembrie de
pășirea este de aproape 900 
tone. Așa înțelegem noi, mi
nerii, să sporim puterea țării. 
Prin fapte pentru pace".

Și nu, numai minerii, am 
adăuga noi. întreaga suflare 
românească este angajată plenar 
pentru a întări țara cu noi și 
noi fapte de muncă dăruită, 
responsabilă. Fiind țară a păcii, 
inseamnă că ' tăria noastră va 
adăuga tărie forțelor păcii. 
Acesta este idealul nostru.

— A avea Idealuri presupune 
și lupta în numele acestora, 
ne spunea profesoara Marilena 
Chiretu, de la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din Pitești. 
A adăugat : Să fie pace, să 
crească mari și viguroși — așa 
dorim fiecare dintre noi copi
ilor noștri. Ca mamă a unei 
fetițe de doi ani, Isabela, așa 
doresc și gîndesc pentru ea, 
pentru toți copiii țării noastre 
și ai lumii. Lucrez în cadrul 
Casei pionierilor din Pitești și, 
împreună cu colegii de aici mă 
străduiesc să creștem copiii în 
spiritul păcii, să-i facem sensi
bili, pe măsura vîrstei lor, la 
marile probleme ale lumii con
temporane. în cadrul Anului In
ternațional al Păcii, Cercul pă
cii, prieteniei și solidarită
ții internaționale organizează 
frecvent gale de filme docu
mentare, expoziții de afișe de 
pretutindeni pe tema păcii ; 
am întocmit cu copiii un minl- 
dicționar al păcii și o colecție 
de articole din ziare șl reviste 
pe tema păcii, prieteniei și co
laborării internaționale. Le 
vorbim despre pace și despre 
război și știm că înțeleg. Desigur, 
la referendum, nici Isabela, nici 
pionierii mei nu vor participa 
ia vot, dar cuvîntul DA pe care 
îl voi spune va fi un DA spus 
și de fetița mea și de toți copiii 
tn mijlocul cărora îmi desfășor 
activitatea. Vom fi cu toții — 
părinți, educatori — și mesa
gerii copiilor noștri, purtătorii 
de cuvint ai speranței tuturor 
copiilor că vor trăi intr-o lume 
fără bombe, fără războaie. 
Acesta este sensul Înalt uma
nist al politicii de pace a Româ
niei socialiste, al noii și strălu
citei inițiative a Eroului Păcii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mircea BUNEA
cu sprijinul 
corespondenților „Sctntell*  

Foto : Sandu Cristian
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„Să facem din tun tractoare, din atom lumini, izvoare. 

Din rachete nucleare pluguri de arat ogoare"
Mă adresez oamenilor de știință, artă și cultură cu chemarea de 

a spune, împreună cu întregul popor, un DA hotărît în cadrul referen
dumului și de a întări votul lor pentru dezarmare și pace, angajîndu-se 
și mai puternic, cu toate forțele, în înfăptuirea programelor de moder
nizare și perfecționare a organizării producției, de promovare a pro
gresului tehnic în întreaga activitate economică, în desfășurarea largă 
a noii revoluții tehnico-științifice în țara noastră. Faceți totul pentru ca 
știința, arta și învățămîntul să se afirme tot mai mult ca factori funda
mentali ai progresului multilateral al societății socialiste românești, ca 
o puternică forță a construcției socialiste și comuniste în patria noas
tră, ca o puternică forță a păcii!

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea la marea adunare populară a oamenilor muncii din Capitală consacrată dezarmării și păcii)

Știința pentru om
m avut si am ferma con
vingere că un om de știință 
adevărat este, prin defini
ție, un qnaajat al uma

nității. Căci a face știință este 
sinonim cu a cunoaște lumea, in 
nebănuitele ei ipostaze, j» a ac
ționa pentru a o stăpini, pentru a 
face ca modul de existentă propriu 
omului să se perfecționeze neîn
trerupt, să devină din ce in ce mai uman.

Dar este o tristă realitate ci, in 
condițiile celui mai mare avînt al 
glndirii științifice, popoarele slnt 
confruntate cu mari și grave pro
bleme, cu pericole ce pun in pri
mejdie însăși civilizația planetei 
noastre. Multe din marile descope
riri ale cercetării științifice și crea
ției tehnice ajuna mai repede să 
aibă utilizări contrare intereselor 
omenirii, sint antrenate in cursa 
absurdă a producerii de arme tot 
mai distrugătoare. Forțe dintre cele 
mai capabile, uriașe resurse mate
riale sint scoase din circuitul nor
mal, pentru a spori arsenalele nu
cleare, pentru a inăva amplasarea 
lor, ghidarea, supravegherea si 
atitea alte operațiuni costisitoare, 
efectuate In detrimentul rezolvării 
unor probleme de stringentă ac
tualitate de care depinde progresul 
unor întinse zone ale globului.

Specialiștii au calculat că ar fi 
suficient să se rupă a douăzecea 
parte din cheltuielile pentru înar
mare spre a salva pe cei 50 de 
milioane de oameni care suferă pe 
planeta noastră de foame cronică. 
Nu este greu de imaginat ce pași 
uriași înainte ar face civilizația 
umană dacă tezaurul actual de 
mari descoperiri ale științei și teh
nicii ar fi accesibil tuturor națiu-
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Istorie
Din istorie vine, ca pe-o aspră cărare de munte 
Pindită de capcane, vînată de primejdii, 
Pe care, copil, a-nvățat să le-nfrunte 
Incingind toate armele
De cavaler neînfricat al nădejdii.
A crescut o dată cu timpul rănit
De fulgerul ideilor, de întrebările mîntuitoare. 
Pravilă i-a fost glia fierbinte a țării.
Cu ochii izvoarelor a văzut in partid 
înălțimea poporului care niciodată nu moare. 
Numai el a smuls din pămînt,
Cum se dezgroapă, primăvara, vița de vie» 
lntr-un mănunchi de lujere îngemănind
Seva nelinițtitâ-a cuvintelor:
„Să fim comuniști de omenie 1"
La rădăcina furtunilor a știut să ne-arate
Cum crește, eroic, gorunul cu pieptul cît România. 
De fiece frunză cîntind veacul tău, Libertate, 
Veacul tău, Socialism înnoitor.
Veacul tău frumos, Demnitate,
Coroana aceasta de frunze ce cîntâ 
Fiindu-ne pe frunte, tuturor, 
Cugetătoare, mîndria...
Numele lui, dacă-l chemi, o să răsune
Din fiece inimă, din toate pridvoarele țării
Și mai departe, din lume
Ca un imn al credinței în om, 
Ca un ecou al admirării.

Ion BRAD

Glasul celor multi
G

răim multi" este titlul unui 
poem închinat păcii, ne care 
l-am scris cu decenii in 
urmă, imediat după război. 

Această poezie îmi revine in minte 
acum, cind un întreg popor, o tură 
întreagă iși ridică glasul in apăra
rea păcii. Noi arăim prin fapte, prin 
reducerea cheltuielilor militare, a 
armamentelor și electivelor militare. 

Prin specificul muncii mele, zi de 
zi vin in contact cu multi oameni, 
cunosc preocupările lor, știu ce 
gindesc in probleme cruciale și ce 
fac pentru rezolvarea lor. La mică 
distanță de casa unde locuiesc, de 
redacția revistei unde lucrez, se 
află „Clujeana", Combinatul de uti
laj greu, „Tehnojrigul", „Unirea", 
Institutul politehnic și incă multe 
alte uzine și fabrici, institute și 
școli. Lucrătorii acestor uzine, stu- 
denți și elevi, printre ei rude și 
prieteni, știu ce înseamnă pacea 
pentru oamenii plaiurilor mele na
tale, pentru grădinarii din Valea 
Arieșului, pentru dulgherii din Să- 
vădisla, pentru zidarii din Sic, 
pentru minerii din Băișoara, pentru 
forestierii da pe Valea lerei, pen
tru energetieienii de la Mărișelu, 

nllor, ar doblndl o unică și exclu
sivă destinație pașnică I

Necesitatea reducerii mijloacelor 
militare a fost ți este frecvent 
afirmată pretutindeni, dar Româ
nia. președintele ei. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, au considerat că 
este timpul să se treacă de la 
vorbe la fapte, oferind un exem
plu demn de urmat in această pri
vință. Am deplina convingere că 
votul hotărît și unanim pe 
care ll vom da astăzi va avea 
o profundă semnificație politi
că internațională, că va repre
zenta un imbold pentru ca Și alte 
state, prin hotăriri unilaterale, si 
treacă la acțiuni concrete pentru 
dezarmare.

Mobilizați și impulsionați de 
chemările cuprinse in Apelul parti- 
cipanților la Plenara Consiliului 
National al Științei și Învățămân
tului pentru dezarmare si pace in 
Europa și in lume, acționind în 
spiritul hotăririlor adoptate de 
Comitetul Național Român ..Oame
nii de știință și pacea", al cărui 
președinte este tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
toți cei care lucrăm în cercetare 
și învățămlnt de fizică ne vom 
alătura astăzi glasul, in ziua refe
rendumului. de cel al tuturor 
slujitorilor științei din țara noas
tră. al întregului popor, optind fără 
echivoc pentru pace, pentru ca 
existenta umană să curgă in albia 
sa firească de creație, de bucurie, de împlinire.

Prof. univ. dr.
Ioan IOVIȚ-POPESCU 
membru corespondent 
ol Academiei
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Tarnița și Oilău, oameni de care 
m-am apropiat mult in decursul 
acestor ani, avind ginduri și pre
ocupări comune. Știu ce înseamnă 
pentru ei ca și pentru noi toți 
pacea și că vor răspunde afirmativ 
la inițiativele de importantă isto
ricei ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Ne vom expri
ma împreună cu ei dorința fermă 
de pace, de progres, la locurile 
noastre de muncă, unde vom spu
ne un DA hotărit păcii. Ne vor 
privi mașinile, obișnuite cu atin
gerea miinilor noastre, cîmpiile 
arate și însdmînțate, laboratoarele, 
bibliotecile, centralele electrice, lo
cuințele intimității noastre de fie
care zi. Ele ne cheamă să le apă
răm ! Le apărăm ! Armele trebuie 
să tacă I Să fie asta doar o dorin
ță ? Nu ! Armele trebuie să tacă I 
Aceasta este in firea lucrurilor. O 
lume fără arme și fără războaie 
trebuie să devină o realitate dicta
tă de rațiune, de viață. Sperăm că 
inițiativele României, ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu vor găsi tot 
mai mulți aderenți in întreaga 
lume.

LETAY Lalos

Argumentele păcii, 
argumentele vieții

O
menirea a trăit multă vre
me sub apăsarea amenință
toare a Apocalipsei, adică a 
unei catastrofe de proporții 

cosmice, care ar pune capăt vieții 
pe pămînt. Noțiunea terifiantă era 
de sorginte religioasă sau supersti
țioasă, pierzind insă mereu din te
ren, o dată cu mersul ascendent al 
culturii și al civilizației. Acestea, 
slujind omul, implică o viată mai 
bună, sub semnul păcii și al pros
perității. Așezați în „calea răutăți
lor", adică a invaziilor pustiitoare 
din citeșipatru puncte cardinale, 
noi, românii, am aspirat necontenit 
la așezările Păcii, iar minunatele 
resurse ale solului nostru le îngă
duiau celor mai umili și mai loviți 
dintre muncitorii de la sate și de 
la orașe, să-și refacă in primii ani 
de pace căminurile distruse și bru
ma de gospodărie, agonisită in su
doarea frunții,

Cronicile noastre stau mărturie 
de acest fenomen de redresare, da
torat hărniciei și puterii de mun
că a poporului nostru, de a reme
dia pierderile in oameni și in bu
nuri. Aceleași vechi mărturii afir
mau aspirația către pace a poporu
lui nostru, care a fost, de-a lungul 
secolelor trecute, ținta unor mari 
puteri imperialiste. fiind nevoit 
să-Șl apere cu prețul singelui. inde
pendența națională, limba si dati
nile. O considerabili perioadă de 
tăcere a istoriei, afirmarea exis
tenței unul neam omogen, pe o su
prafață intinsă. a fost constatată de 
istorici străini ca „un miracol fi 
o enigmă". Trecuseră peste oamenii 
acestui pămint multe noroade și 
năpaste, care insă n-au putut nici 
slăbi vitalitatea lor. nici nimici 
specificul lor național. Politicește, 
în existenta lor statală, principatele 
românești n-au năzuit niciodată la 
lărgiri teritoriale, dincolo de hota
rele lor etnice, cu alte cuvinte n-au 
dus războaie de cucerire, ci numai 
și numai de apărare, ca b stavilă a 
civilizației împotriva poftelor neli
mitate ale invadatorilor.

Nu este astfel de mirare că ne 
revendicăm ca un titlu de prioritate

Mesajul
C

a artist plastic văd eu cla
ritate deplină cum arta, ca 
o componentă de bază a 
luptei pentru pace, pentru 

înțelegere si colaborare intre, oa
meni. înnobilează pe om. îl face mai 
bun. mai uman. Așa că artistul 
poate contribui la preintimpinarea 
neînțelegerilor, a războaielor, chiar 
numai prin simpla demascare a ra
vagiilor acestora în lucrările sale. 

Trăind in pace și libertate aici. Pe 
pămintul străbun, noi. românii, 
ne-am făurit o patrie puternică si 
demnă in fata întregii lumi tocmai 
pentru că am dorit și am apărat 
pacea totdeauna. Astăzi, mai mult 
ca oricind. obținem succese si mai 
mari tocmai pentru că trăim în 
condiții de pace. în condiții in care 
întregul nostru popor, liber si in
dependent. si-a făurit un destin 
nou. socialist. Cu deosebire după 
Congresul ai IX-lea al partidului, 
de cind in fruntea poporului se 
află strălucitul ctitor de tară nouă, 
s-au obținut cele mai mari reali
zări din Întreaga noastră istorie. 
Pentru a ne făuri insă un viitor 
mai luminos, mai înălțător, avem 
nevoie de pace, de eliminarea pe
ricolului/ războiului, in primul rind 
a celui 'nuclear, care, prin absurd, 
dacă s-ar pune în aplieare. ar în
semna distrugerea a însesi vieții 
pe Întreaga planetă Pămint. Pențru 

Desen de Adrian DRAGOMIRESCU

iubirea de pace și lupta pentru 
pace : ambele nu sint nici de azi. 
conjuncturale, și nici din ajun, ci 
de totdeauna. Poetul nostru națio
nal, Mihai Emlnescu, a sintetizat a- 
cest statut moral al poporului nos
tru, cind a spus că el iși apără „să
răcia și nevoile și neamul". Cu atit 
mal mult, in această eră de pace și 
de construcție, care ne-a îngăduit 
să lecuim rănile celui de-al doilea 
război mondial (in cursul căruia nu 
ne-am precupețit jertfele omenești), 
care ne-a îngăduit și schimbăm 
fata țării, creind orașe noi. o indus
trie națională și o agricultură mo
dernă. înțelegem să menținem cu 
orice preț pacea si să contribuim 
la consolidarea ei in lume,

Marea amenințare a veritabilei 
Apocalipse, in cazul unei confla
grații între marile puteri, stăpîne 
pe o formidabili rezervă de arme 
nucleare, apasă astăzi peste toată: 
omenirea conștientă. La numeroa
sele initiative și intervenții in spri
jinul înțelegerii și al păcii, efectua
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a adăugat de curind si exemplul 
faptei : hotărirea de a reduce cu 5 
la sută armamentele, efectivele și 
cheltuielile noastre militare. Ratifi
cată de Marea Adunare Națională, 
legea supusă referendumului popu
lar de azi va exprima, sint convins, 
adeziunea cetățenilor patriei Ia po
litica de pace a statului nostru.

Este de neconcepuț ca un om în 
toată firea să dorească astăzi războ
iul nuclear, care ar avea desigur 
caracterul unui cataclism cosmic, 
distrugtnd viata pe Terra.fi fă- 
cind-o șl în viitor nelocutbită. Nu
mai un nebun, un desperado ar 
putea dori ca, o dată cu propriul său 
sfirșit, să dispară toți ai lui. ai nea
mului său și ai omenirii. Întrevăd, 
așadar, o unanimitate in răspunsul 
Da ce ni se ocazionează, ca expre
sie a propriei noastre intime aspi
rații către pace. Vom fi un singur 
om și o singură voință. în jurul 
steagului glorios al picii.

Serban CIOCULESCU

rațiunii
lupta împotriva acestui flagel, a 
cursei înarmărilor de orice fel. 
România și-a căpătat o știmă deo
sebită. un inalt prestigiu in întreaga 
lume prin glasul președintelui 
Nicolae Ceaușescu. marele strateg 
al păcii, care a propus întotdeauna 
măsuri concrete pentru menținerea 
si întărirea păcii. Lupta sa titani
că pentru realizarea in lume a 
acestui mare deziderat al păcii si 
înțelegerii între popoare ne este 
exemplu si îndemn de a ne înzeci 
forțele în activitatea noastră de 
viitor. Propunerea si trenarea la 
înfăptuirea reducerii. incepînd 
chiar din acest an. cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare este o măsură e- 
ficientă. care bucură pe orice om 
pentru că ea conduce direct si la 
disponibilizarea de fonduri finan
ciare care se Dot folosi la dezvol
tarea economico-soclală. la crearea 
de noi bunuri materiale si spiri
tuale care ridică bunăstarea celor 
ce muncesc, pentru că ea conduce 
la paee. Iată de ce. alături de 
ieșeni, de întreaga populație a tării 
noastre, voi pune hotărit semnătura 
Ia DA-ul din buletinul de vot al 
referendumului.

Dan HATMANU 
rectorul Conservatorului 
„George Enescu" — lași

Pictură de Gheorghe lonițâ

în numele viitorului
A

titudinea înalt pildui
toare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. marele 
erou al națiunii noastre, 

ctitorul României modeme, in- 
flăcăratul tribun al luptei pentru 
pace, securitate si cooperare, pen
tru progres și civilizație, care și-a 
făcut din nou auzit glasul, ferm și 
clar, constructiv și mobilizator, 
glas ce se identifică cu voința 
nestrămutată de pace a poporului 
român, se sprijină pe convingerea 
potrivit căreia planurile și progra
mele de dezvoltare a economiei 
patriei noastre, ca de altfel progra
mele tuturor popoarelor, pot fi 
realizate numai in condiții de pace, 
de largă conlucrare intre toate po
poarele lumii.

Generoasa inițiativă de pace pri
vind reducerea unilaterală cu 5 la 
sută, incă din acest an. a arma
mentelor. efectivelor și cheltuieli
lor militare ale tării noastre de
monstrează consecventa exemplară 
prin care președintele nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. mili
tează necontenit pentru oprirea 
cursei înarmărilor și salvarea ome
nirii de la distrugere, avind ferma 
convingere că rațiunea va triumfa, 
că acestei noi initiative i se vor 
alătura toate popoarele iubitoare 
de pace. Este incă un prilej de 
mindrie pentru toți slujitorii școlii, 
pentru toți cei ce muricesc astăzi 
în uzine, pe șantiere, ne ogoare. în 
laboratoarele creației științifice, ca 
și in cele ale producerii bunurilor 
spirituale, de a se regăsi angajați

înaltă răspundere
O

ricare ar fi fost, 
oricare ar fi 
..starea vremii**,  
duminica de azi 

este și va rămine 
o zi frumoasă, scăl
dată în lumina spe
ranței. a încrederii in 
forțele rațiunii și în 
puterea binefăcătoare 
a omului. Milioane de 
români s-au trezit 
azi In zori, și-au pri
vit limpede in ochi 
copiii, soții sau soții
le, părinții, frații și 
s-au îndreptat anol 
spre locurile de mun
că știind că au de în
făptuit un gest im
portant : un gest cu 
deosebite înțelesuri si 
ecouri politice, socia
le. morale, cu mari 
rezonante umane. A- 
cela de a confirma, 
de a Întări printr-un 
..DA'*  firesc, limpede, 
încrezător, rostit in, 
cadrul referendumu
lui, atitudinea de e- 
xemplară , responsa
bilitate a poporului 
nostru fată de ..sănă
tatea pămintulul" sl
pacea lumii. dînd 
expresie. totodată, 
înaltei recunoștințe 
fată de secretarul ge
neral al partidului,
care s-a Impus oe 
plan mondial prin
mulțimea inițiative
lor de pace, prin 
energia cu care le-a 
susținut.

Referendumul va 
conține. alături de 
numeroase demersuri 
anterioare privind 
dezarmarea, o opțiune 
concretă vizind redu- 
oerea efectiva a in
vestițiilor militare, 
care se va traduce in 
noi resurse pentru 
bunăstarea materială 
și prosperitatea Spi
rituală a poporului.

Referendumul va 
exprima o opțiune 
simbolică. întruchi- 
pînd încrederea noas
tră In viitor si eviden
țiind, totodată, modul 
activ, exemplar. în 
care Înțelegem să sus
ținem vocea rațiunii 
si să întreținem fla
căra optimismului.

Acest „DA11 ce va fi 
rostit si scris de mili
oane de oameni, acest 
,.DA“ pentru dezar
mare si pace confir
mă un lanț bogat de 
fante ilustrînd fer
voarea creației po
porului nostru în 
timp de pace. încre
derea in șansele civi
lizației făurite de mii 
de ani De pămînt.

Asemenea ginduri 
șl asemenea fapte 
au caracterizat și oe 
făuritorii culturii, in
clusiv pe slujitorii 
scenei, printre care 
mă număr. Slujitorii 
teatrului, alături de

Un act de importanță istorică
O tnprejurăr|le internaționa-
I le sint de așa natură 

f f I — spunea tovarășul
Nicolae Ceaușescu în ma

gistrala cuvintare rostită la marea 
adunare populară din Capitală — 
incit astăzi nimic nu poate fi mai 
important decit trecerea la acțiuni 
concrete de dezarmare, la adopta
rea unor măsuri care să ducă la 
eliberarea omenirii de pericolul 
unui război nuclear**.  Este unul 
din adevărurile esențiale ale e- 
pocii noastre, strălucit exprimate 
de secretarul general al partidului, 
ale cărui gindire și acțiune revolu
ționară iși au rădăcinile in cunoaș
terea și înțelegerea adincă a situa
ției internaționale actuale, a nă
zuințelor și aspirațiilor tuturor 
popoarelor pentru pace si colabo
rare in întreaga lume. Astfel, isto
rica inițiativă, de amplă rezonantă 
națională si internațională, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. privind 
reducerea unilaterală, cu cinci la 
sută, a armamentelor, efectivelor 

cu toate forțele pentru transpune
rea in viață a obiectivelor stabilite 
de cel de-al XJII-lea Congres al 
P.C.R.

In consens cu nobila șl milenara 
vocație de pace a poporului român, 
cadrele didactice, alături de toți 
oamenii de știință din țara noas
tră. vom milita cu neobosită ener
gie. vorh sprijini toate acțiunile 
întreprinse de Comitetul Național 
Român ..Oamenii de știintă și pa
cea1*.  condus cu înaltă competență 
de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. eminent 
savant de largă prețuire mondială, 
militant de seamă al partidului și 
statului, promotor consecvent al 
dezvoltării științei. învățămîntului 
și culturii în patria noastră, al în
tăririi conlucrării • si solidarității 
oamenilor de știință în lupta pen
tru pace, pentru progres.

Studenții, cadrele didactice. în
tregul personal muncitor din Insti
tutul politehnic din București, îm
preună cu colegii Tor din toate 
unitățile românești de învătămînt, 
vor spune un „DA* 1 hotărît la refe
rendumul de azi, 23 noiembrie, 
aprobind din tot sufletul ho
tărirea istorică a României socia
liste de a demonstra prin fapte 
posibilitatea schimbării radicale a 
actualului curs al politicii interna
ționale.

Prof. univ. dr. ing. 
Volcu TAjCHE,
rectorul Institutului politehnic 
din București

oei ai literaturii, fil
mului. muzicii, arte
lor plastice trăiesc pe 
deplin răspunderea ce 
Ie revine. Si o mani
festă cu energie : a- 
tunci cind continuă să 
dea o nouă viată unor 
opere ale tezaurului 
clasic. , afirmîndu-și 
prin aceasta încrede
rea în supraviețuirea 
valorilor spirituale 
naționale si universa
le. Atunci cind se 
oonsideră datori ca. 
prin forța cuvintului 
si imaginii, să atragă 
atenția asupra absur
dității. ..jocului vieții 
și al mortii in deșer
tul de cenușă1*.  Atunci 
cind întruchipind 
tulburători eroi con
temporani —• transfi
gurează cu dăruire 
aspirațiile constructi
ve. revoluționare ale 
cetățenilor României 
socialiste. Năzuințe 
care presupun liniș
tea si climatul fertil 
al vremurilor de pace, 
înțelegere si colabo
rare. Idealuri privind 
viitorul tării și ăl o- 
menlril — slujite și 
prin votul dat astăzi 
— în calitatea lor de 
oetăteni ai Republicii 
Socialiste România.

Margareta 
POGONAT

și cheltuielilor militare, pentru care 
vom vota astăzi in mod unanim — 
pune încă o dată în evidentă pres
tigioasa personalitate a secretaru
lui general al partidului, președin
tele tării, care, prin gindirea sa po
litică pătrunzătoare și activitatea 
sa politico-revolutionară. profund 
umanistă, dă o nouă strălucire vo
cației de pace a poporului nostru.

Referendumul reprezintă un act 
de covîrșitoare importanță poli
tică internațională. Pentru că, 
așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pacea lumii are 
nevoie de fapte, de actiunj și mă
suri concrete. Cursul spre destin
dere și pace este condiționat nu 
de un pretins „echilibru al terorii 
nucleare**,  ci de defrișarea terenu
lui in direcția dezarmării. Secu
ritatea reală a popoarelor nu se 
poate obține prin creșterea la cote 
tot mai inalte a înarmărilor și 
cheltuielilor militare — care au 
crescut an de an — ci. dimpotrivă.

Opțiunea 
supremă

A m neîncetat prilejul, lucrind 
intr-un teatru pentru copii 
si tineret, să măsor cu pri
virea bucuria solară si cre

dința de neasemuit cu care micii 
noștri parteneri pătrund in lumea 
mirifici a teatrului. Si îmi spun de 
fiecare dată că adevăratul specta
col se joacă in sală, acolo unde nsul 
copiilor ar inmuia cele mai împie
trite inimi si unde lacrima lor este 
mai vulnerabilă decit orice pe lu
mea asta.

Starea de pace este scutul care 
apără dreptul la bucurie și visare 
al copiilor, dreptul lor la viată- Dar 
iată că și pacea trebuie apărată. Si 
incă de către scuturi gigantice, pe 
măsura adversităților care au con
turat pe planeta Pămint — și tind 
să perpetueze si in Cosmos — spec
trul autodistrugerii nucleare.

Sint încredințat că un asemenea 
scut, a cărui importantă se va mă
sura nu numai prin efectele sale 
nemijlocite in viata poporului nos
tru. dar si prin puterea exemplului 
pe care îl oferă la scară mondiali, 
este noua inițiativă de pace a 
României, a președintelui ei. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. In
tr-adevăr. reducerea unilaterală cu 
5 la sută a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare repre
zintă o măsură exemplară in ra
port cu inerția ne care marile pip- 
teri nucleare continuă să o întreți
nă în numele unui iluzoriu echi
libru al forței.

In mod concret, poporul român 
cheamă ca accentul să fie deplasat 
de pe conceptul parității înarmări
lor. a arsenalelor nucleare si a con
centrărilor de armament convențio
nal pe acela al parității tot mai 
cuprinzătoare a măsurilor de detzar- 
mare. Omenirea are dreptul si da
toria de a determina o escaladare 
de un tip diametral opus realităților 
de vină acum : o escaladare a cursei 
dezarmărilor, o escaladare a înțe
legerii la masa tratativelor, o esca
ladare a păcii.

Cind copiii isi imaginează plastic 
pacea, ei astern în desenele lor mi
nunat de naive culoarea cerului 
fără nori, conturul unui porumbel 
sau hora copiilor de toate nașele in 
jurul globului. Este reprezentarea 
cea mai directă a unor simboluri 
senine, simtite sau știute. Dar nu 
toti copiii ar ști astăzi cum să pic- • 
teze, să zicem, ciuma brună sau 
poate chiar ciuperca atomică. Si e 
bine că e așa. Dar ocrotind idealu
rile. ba chiar și iluziile copilăriei, 
noi, cei maturi, să știm a raționa cu 
gravitate la problemele dezarmării 
și ale păcii.

lată de ce este important, solemn, 
anpajant, răspunsul DA pe care 
il exprimăm la istoricul referen
dum de azi. O inițiativă de uriașă 
răspundere a conducătorului parti
dului și statului, ratificată de Marea 
Adunare Națională, devine astfel ac
tul plenar de conștiință al unui în
treg popor. Este mai mult decit un 
mesaj. Poate fi un început.

Emil MAN DRIC
regizor

prin scăderea treptată a plafonului 
acestora. De fapt, securitatea si 
pacea sint sinonime cu dezarmarea.

Exprimindu-ne adeziunea totaJă 
față de politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, al 
cărei ctitor și promotor înflăcărat 
este tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu întregul popor, și noi 
— slujitorii artei sunetelor — com
pozitori. critici, muzicologi, folclo
riști, interpreti. pedagogi — susti- 
nînd cu tărie elocventa demonstra
ție de pace a țării noastre, spunem 
un DA hotărit în această zi istori
că, exprimindu-ne, totodată, spe
ranța că noua inițiativă a Româ
niei — de reducere cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare — va fi urmată 
de toate țările lumii.
Prof. univ.
Nicolae CALINOIU 
președintele Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor

Terra.fi
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele partidului, guvernului și poporului din Somalia, precum și 

In numele meu personal, vă mulțumesc pentru amabilele dumneavoastră 
felicitări adresate cu ocazia celei de-a XVII-a aniversări a Zilei revoluției 
din 21 Octombrie.

General-maior MOHAMED SIAD BARRE
Secretar general 

al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 
Președintele Republicii Democratice Somalia

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA 
SOCIALISTA 

Panoul fruntașilor pe zece luni ale anului
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socialistă 

pe zece luni care au trecut din acest an de către colective fruntașe de 
oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, transporturi, 
din dbmeniul prestărilor de servicii, precum și din centrale industriale.

Pe baza rezultatelor obținutșe și a punctajului general stabilit in 
raport cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la 30 octombrie pe primele locuri se situează ;

Cronica zilei

IN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni geologice și geofizice 
București, cu 643,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
prospecțiuni șl explorări geologice 
Suceava, cu 579,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Harghita, cu 549,2 puncte.
IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de trico
taje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 860,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de cio
rapi „7 Noiembrie" Sibiu, cu 741,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje „Romanița" Caracal, județul 
Olt, cu 663,4 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de trans

port specializat pentru agricultură 
și industria alimentară Vilceă — 
Ministerul Agriculturii, cu 968 
puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi și utilaje pentru con
strucții Rovinari, județul Gorj — 
Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei, cu 828,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport auto pentru produse pe
troliere „Peco“ București — Minis
terul Petrochimiei, cu 749 puncte.

IN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea de ali

mentație publică Rîmnicu Vîlcea, 
cu 433,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Bacău, cu 431,2 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Iași, cu 319,3 
puncte.
IN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I: Oficiul județean de tu

rism Neamț, cu 348 puncte.
Locul II : Oficiul de turism Gorj. 

cu 336,5 puncte.
Locul III : Oficiul județean de 

turism Călărași, cu 268,5 puncte.
IN DOMENIUL 

GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE 
ȘI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă Timișoara, cu 1 311 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
administrarea clădirilor București, 
cu 992,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
strucții, reoarațfi șl administrație 
locativă Colentina, București, cu 
942,5 puncte.

{ZIARUL „SCINTEIA**  VA APĂREa] 
{ Șl LUNI, 24 NOIEMBRIE 1986 {

• Liceenii : LUMINA <14 74 16) — 8; 
11; 13,15: 15,80; 17,45; 20. CIULEȘTI 
(17 55 46) - 9; 11.15: 13.30: 15,45; 18; 
20. FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45: 20. ARTA (21 3186)
— 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Sezonul minunilor : STUDIO
(59 53 15) — 8,30; 11,30; 13.30; 15,30; 
17,30: 10,30.
• Noi, cel din linia Intti : PATRIA 
(11 86 25) — 12.30; l«; 19.
• Pacea — victorie a rațiunii 1 CA
PITOL (16 29 17) — 0; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.
• Actorul șl sălbaticii : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15: 18.15.
• Un comisar acuză : LIRA (31 7! 71)
— 15; 17.15; 19.30.
• încrederea : FLACARA (20 33 40) — 
15: 17.15; 19.15.
• Bătălia din umbră : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17,15; 10.30.
• Căutătorii de aur : COTROCENI 
(49 48 48) — 15.30; 18,30.
• ciuleandra : VIITORUL (10 67 40) — 
15: 17.15: 19.30.
• Fantomele se grăbesc : POPULAR 
(35 15 17) - 15; 17.15: 19.30. PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 17.15: 19.30.
• Păcală : FLAMURA (85 77 12) - 91
• 'Adio, arme : SCALA (11 03 72) — Oî 
12: 16; 19.
• Dragostea eu parfum de rășină — 
9; 11; 1X15; 15,30. Mondo umano — 
17,45; 20 : TIMPURI NOI (15 61 10).
• Aventurile veveriței Mlsi — 9: 11; 
13, Hallo, taxi ! — 15; 17: 19 : DOINA 
(16 35 38).
• Aripi roșii i BUZEȘTI (50 43 58) — 
15: 17.15: 19,30.
• Trebuie să-ți joci rolul : UNION 
(13 49 04) — 8: 11.15: 13.30: 15.45: 18 : 20.
• Căderea Imperiului roman : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9: 12: 15.45: 19.
• Luptătorii din valea misterioasă : 
BUCUREȘTI (15 61 54) - 9; 11.15: 13.30: 
15.45; 18: 20. EXCELSIOR (65 40 45) — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20. GLORIA 
(47 46 75) - 9: 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20.
• Drumul sore victorie s CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 12: 15: 19.
• Bonner fiul : FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11.15: 13.30: t5.45; 18: 20.
• Gheata verde : VICTORIA (16 28 79)
— 9: II; 13: 15: 17: 19.30. DACIA 
(50 35 04) — 9; Il.lS; 13.30: 15.45: 18; 20.

teatre cinema
• Teatrul Național prezintă azi, 23 
noiembrie, la SALA MARE, ora 19. 
VLAICU VODĂ de AL. DA VILLA ; 
(sala mică) : Zbor deasupra unul cuib 
de cuci — 10 : Papa dolar — 15 : Po
veste din Hollywood - 19.30 ; (sala 
Atelier) : Arheologia dragostei —
10.30 : Fata din Andros — 14,30 ; Fa
leza — 19.
• Filarmonica „George Enescu” 
(15 6S 75. Ateneul Român) ; Concert 
extraordinar al corului „Voces Pri
mavera”. Dirijor : Claudlu Negulescu
— n ; „Din literatura harpei- — 10 ; 
(sala Studio) : „Treptele afirmării ar
tistice” Nadina Urau — chitară — 17.
• Opera Română <13 18 57) : Spărgă
torul de nuci — 11 ; Trubadurul — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Băia
tul și paiele fermecate — 10,30 ; Ly- 
slstrata — 18,30.
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : Io, 
Mircea Voievod — 10.30 ; Gin Rummy
— 18 ; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
O zi de odihnă — 18.
• Teatrul Mic <14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30 ; Mielul turbat — 19.
• Teatrul Foarte Mic <14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 11 ; Atenție, se 
filmează — 19,38.
• Teatrul de comedie <16 64 60) : Cap
cană pentru un bărbat singur — 10 ; 
15 ; Măseaua de minte — 18.
• Teatrul „C. I. Nottara” (59 31 03, 
sala Magheru) : Ultimul bai — 10 ; 
Cum vă place — 18 ; (sala Studio) ; 
Cinci romane de amor — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 10 ; Me
dalionul de argint — 18 ; Bărbierul 
din Sevilla — 19.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase” 
(sala Savoy, 15 56 78) : Gong ’86 — 11 ; 
Romeo și Julieta la Mizll — 19 ; (sale 
Victoria. 50 58 65) : Eu vă fac să rldeți
— 19 ; (la Palatul sporturilor șl cul
turii) : „De Ia A— la Z” — 15 ; 19.
• Teatrul „Ion Creangă- (50 26 55) : 
De Ia Stan si Bran la Muppets — 
10,30.
• Teatrul „Țăndărică” <15 23 77, sala 
Victoria) : Puiul — 11 ; (sala Cosmo
nautelor, 11 12 04) : Trei iezi cucuiețl
— 11,30.

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERA 

Locul I : Combinatul minier Plo
iești, cu 774 puncte.

Locul II : Centrala sării și ne
metaliferelor București, cu 475,1 
puncte.

INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI

Locul I t Centrul național al In
dustriei aeronautice române Bucu
rești, cu 605,1 puncte.
IMDUSTRIA ELECTROTEHNICA

Locul I : Centrala industrială de 
echipament special București, cu 
64219 puncte.

Locul II : Centrala industrială 
mecanică și de articole casnice 
București, cu 369,7 puncte.

Looul III : Centrala industrială 
de electronică și tehnică de calcul 
București, cu 291,9 puncte.

INDUSTRIA PETROCHIMICA
Locul I: Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru prelucrarea 
țițeiului și petrochimiei Ploiești, cu 
799,3 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 590,8 puncte.

Locul II : Centrala Industrială de 
medicamente și cosmetice Bucu
rești, cu 182,2 puncte.

INDUSTRIA LEMNULUI 
ȘI MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII

Locul I : Centrala de exploatare 
a lemnului București, cu 132 
puncte.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei con

fecțiilor București, cu 262,6 puncte.
Locul II : Centrala industriei 

confecțiilor Sibiu, cu 249,7 puncte.
Locul III : Centrala industriei 

tricotajelor București, cu 221,3 
puncte.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I: Centrala vinificării, 

băuturilor diferite și nroduselor 
spirtoase București, cu 825.3 puncte.

Locul II : Centrala industrializă
rii tutunului București, cu 820,6 
puncte.

Locul III : Centrala industrială 
de morărit și panificație București, 
cu 342 puncte.

TRANSPORTURI
Locul 11 Centrala mecanică de 

material rulant București, ou 509,1 
puncte.

Locul II : Centrala industrială de 
reparații auto București, cu 450,7 
puncte.

Tovarășa Aneta Spornic, viceprim- 
ministru al guvernului, a nrimit 
sîmbătă pe Badrahin Șaravsambuu, 
ministrul comerțului și achizițiilor 
din Republica Populară Mongolă, 
care efectuează o vizită in tara 
noastră.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate evoluția pozitivă a relațiilor 
economice dintre țările noastre, po
sibilitățile existente pentru promo
varea de noi acțiuni. In vederea 
dezvoltării. în continuare, a colabo
rării si cooperării bilaterale. în do
menii de interes reciproc, a lărgirii 
si diversificării schimburilor de 
mărfuri.

La întrevedere a participat tovară
șa Ana Muresan. ministrul comerțu
lui interior.

tv
11,30 Telejurnal • Azi la Referendum : 

Participare unanimă, un DA ferm 
pentru prosperitatea patriei, pen
tru pace în lume 1

11.45 Lumea copiilor • Telefllmoteca de 
ghiozdan : „Gemenii în vacanță- 
— ultimul episod (color)

12.45 Cîntec românesc, cîntec de pace. 
Muzică populară (color)

13,00 Telejurnal. DA unanim la Refe
rendum — expresie a aspirațiilor 
șl voinței întregii noastre națiuni !

13,15 Album duminical (parțial color)
• Mesaj de pace — poezie șl mu
zică • Raliul (IV) — reportaj • să 
clntăm azi omenirii — muzică și 
versuri dedicate păcii • Copiii 
noștri Iubesc pacea — reportaj

INFORMAȚII
FOTBAL. Pe stadionul Steaua din 

Capitală, ieri, s-a disputat meciul 
dintre echipele Steaua și Chimia 
Rm. Vîlcea. contînd pentru etapa a 
14-a a campionatului diviziei A la 
fotbal Victoria a revenit formației 
Steaua cu scorul de 2—0 (1—0), prin 
golurile înscrise de Lăcătuș (min. 22) 
și Bărbulescu (min. 81). Celelalte 
partide ale etapei se vor desfășura 
astăzi, după următorul program : 
Sportul studențesc — Gloria (sta
dionul Sportul studențesc) ; Flacăra 
— Dinamo ; F.C. Argeș — Universi
tatea Cluj-Napoca ; Jiul — F.C.M. 
Brașov ; Corvinul — S.C. Bacău ; 
Universitatea Craiova Rapid; Pe
trolul — Victoria ; Oțelul — F.C. Olt 
Meciurile vor începe la ora 14.

ȘAH. La Olimpiada de șah de la 
Dubai (Emiratele Arabe Unite), în 
turneul feminin. In meciul din run
da a 6-a dintre echipele României 
și Iugoslaviei a fost înregistrată 
egalitatea : 1,5—1,5 puncte. Dana
Nuțu a cîștigat la Markovici. Elisa- 
beta Polihroniade a pierdut la Mak
simovich iar Gabriela Olărașu a re
mizat cu Nikolin. în clasament .con
duce formația U.R.S.S. (cu 14 punc-

Reuniunea general-europsană de la Viena
Opinii in sprijinul dezvoltării procesului de securitate 

și cooperare pe continent ,
VIENA 22 (Agerpres). — în cadrul 

dezbaterilor reuniunii general-euro- 
pene de la Viena au fost examina
te. în cursul acestei săptămîni. re
zultatele forumurilor pentru securi
tate si cooperare in Europa care au 
avut loc după reuniunea de la Ma
drid.

Numeroase delegații s-au referit 
.pe larg. în intervențiile lor. la pro
gresele înregistrate in procesul de 
securitate si cooperare oe continent, 
nrecum si la greutățile si obstaco
lele întîmpinate in calea colaborării 
si a schimburilor dintre cele 35 de 
state narticinante la acest proces. 
Au fost evidențiate semnificația și 
importanta înțelegerilor realizate la 
Conferința de la Stockholm pentru 
măsuri de încredere si de securitate 
si pentru dezarmare în Europa si 
necesitatea continuării eforturilor in 
direcția dezarmării.

Pornind de la necesitatea de a se 
asigura continuitatea si dinamica 
procesului general-european de secu
ritate si cooperare, de a aprofunda 
acest proces si de a oferi un cadru

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 22 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului, Amin Gemayel, 
a lansat un apel la reluarea dialo
gului în vederea trecerii la o refor
mă constituțională și a exprimat 
hotărîrea de a acorda o prioritate 
absolută soluționării gravelor pro
bleme economice ou care este con
fruntată țara sa. Intr-un discurs te
levizat, rostit ou prilejul celei de-a 
43-a aniversări a obținerii indepen
denței. președintele libanez a enu
merat. din nou. principiile oare tre
buie să stea la baza reformelor,

E DE PRESA 
scurt

CONVORBIRI SOVIETO-OLAN-
DEZE. La Moscova a avut loc o în- 
tîlnire între Mihail Gorbaciov, 

I secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Ruud Lubbers, primul ministru 

Ial Olandei — informează agenția
T.A.S.S. Au fost abordate aspecte 
ale relațiilor bilaterale, precum și 
probleme ale situației internaționa
le actuale. Cele două părți — pre- 

I cizează agenția citată — au eviden
țiat că acum există un moment 

I prielnic de a se ajunge la o înțe
legere cu privire la reducerea reală 
a armamentelor și la încetarea 

I cursei înarmărilor. S-a subliniat
importanța continuării și adinclrii 
dialogului pentru găsirea de soluții 

I problemelor majore ale vieții inter
naționale.

ÎN ZONA LOCALITĂȚII VEST- 
I GERMANE HASSELBACH. unde 
I sint amplasate rachete nucleare a- 

mericane cu rază medie de acțiu- 
Ine. au continuat demonstrațiile de 

protest ale populației, care se pro- 
nuntă împotriva prezenței armelor 
atomice pe teritoriul R.F.G, Poliția

A fost de față Togociin Ghenden, 
ambasadorul Republicii Populare 
Mongole la București.

★
în perioada 18—21 noiembrie ne-a 

vizitat tara o delegație a Comitetu
lui polonez al păcii, condusă de 
Michal Hof man. vicepreședinte al co
mitetului. redactor-sef al revistei 
săptămînale „Forum". în timpul șe
derii în tara noastră, oaspeții au 
avut convorbiri la Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii. Academia 
de partid pentru învătămînt social- 
politic. redacția revistei „Lumea", 
au vizitat obiective economice si so- 
cial-culturale din București si jude
țul Călărași.

• Teatru scurt • Microrecital : 
Mihaela Runceanu • Lumea mi
nunată a filmului

14.45 Telejurnal. Azi la Referendum : 
adeziune deplină, unanimă la În
treaga politică internă și externă 
a partidului $1 statului nostru 1

15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal. DA unanim la Refe

rendum — expresie a aspirațiilor 
șl voinței Întregii noastre națiuni !

19,30 Pledoarie pentru viață (color). Re- 
portaj-eseu

19,50 Unire — Unitate — Pace, Spec
tacol llterar-muzlcal (color)

20.35 Film artistic (color). Columna. Ul
tima parte

21.45 Telejurnal. Azi Ia Referendum —
vibrantă reafirmare a voinței În
tregii națiuni de a Înfăptui pro
gramele de dezvoltare multilatera
lă a patriei, tatr-o lume a păcii și 
colaborării 1 (

22,00 închiderea programului

SPORTIVE
te). Echipa României a acumulat 
11,5 puncte. La masculin, în fruntea 
clasamentului se află U.R.S.S. și Is
landa — cu cîte 17,5 puncte, urmate 
de Iugoslavia —17 puncte (1), Româ
nia. S.U.A., Anglia — 17 puncte,
Scoția. Canada — 16,5 puncte etc.

TENIS. „Turneul campioanelor" 
la tenis a programat la „Madison 
Square Garden" din New York ulti
mele două partide din sferturile de 
finală, încheiate cu următoarele re
zultate : Helena Sukova (Cehoslova
cia) — Claudia Kohde (R.F. Germa
nia) 6—3, 7—6 ; Steffi Graf (R.F. 
Germania) — Manuela Maleeva 
(Bulgaria) 3—6, 6—3, 7—5. în semi
finale : Martina Navratilova — Pam 
Shriver și Șteffj Graf — Helena 
Sukova.

CICLISM. în cursa ciclistă de 
șase zile ce se desfășoară în orașul 
belgian Gând, după 96 ore de în
treceri continuă să conducă cuplul 
Danny Clark (Australia) — Anthony 
Doyle (Anglia). Pe locul secund, la 
un tur de lideri, se află perechea 
belgiană Stan Tourne — Etienne de 
Wilde.

adecvat pentru un dialog pozitiv și 
constructiv asuora problemelor con
lucrării intre cele 35 de state, dele
gația română a evidențiat necesita
tea creării în Europa a unui climat 
de încredere si de respect reciproc, 
care să permită stabilirea unei largi 
rețele de cooperare între toate sta
tele continentului și în toate dome
niile prevăzute în Actul final de la 
Helsinki. Reuniunea de lă Madrid, 
conferința de la Stockholm si alte 
întîlniri care au avut loc în cadrul 
procesului de securitate si cooperare 
în Europa au scos in evidentă și au 
dezvoltat unele aspecte ale acestui 
proces. Reuniunea de la Viena. alte 
foruri similare sint chemate, potri
vit poziției României, să aprofunde
ze eforturile întreprinse pină acum 
si să pună in valoare alte aspecte, 
să pună în evidentă căile realiste ale 
înțelegerii si cooperării între țările 
si popoarele europene, pentru întă
rirea securității si trecerea la dezar
mare. pentru lărgirea colaborării e- 
conomice. tehnico-stiintifice si in alte 
domenii oe continent.

evocînd. In context, necesitatea re
concilierii si unității naționale.

RIAD 22 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută cotidianului saudlt 
„Al Shark Al Awsat", Fuad Basisu, 
secretarul general al Comitetului 
comun iordaniano-palestinian de 
sprijinire a palestinienilor din teri
toriile arabe ocupate de Israel, a 
reafirmat poziția țării sale față de 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei ca unic reprezentant legitim al 
poporului palestinian, informează 
agenția M.E.N.

a intervenit brutal împotriva de
monstranților, arestînd 159 dintre 
ei. Printre cei arestați se află gene
ralul in retragere Gert Bastian, de
putat în Bundestag din partea Par
tidului Ecologist, precum și Hen
ning Schierholz. de asemenea, de
putat, informează agenția Reuter.

DUPĂ CUM ANUNȚA AGEN
ȚIA T.A.S.S., în perioada 25—30 
noiembrie 1986. Uniunea Sovietică 
va efectua lansări de rachete pur
tătoare în zone ale Pacificului de
semnate de coordonatele 22 grade 
și 35 minute latitudine nordică și 
174 grade și 10 minute longitudine 
estică, precum șl 19 grade și 10 
minute latitudine nordică și 174 
grade și 45 minute longitudine es
tică. Pentru asigurarea securității, 
guvernul sovietic roagă guvernele 
celorlalte state, care folosesc căile 
maritime și aeriene din Ooeanul 
Pacific, să dea dispoziție navelor 
și avioanelor lor să nu pătrundă în 
aoeste zone, zilnic. Intre orele 
10,00—23.00 ora locală.

al voinței comune de dezvoltare
-iugoslave

Evoluția pozitivă a relațiilor ro- 
mâno-iugoslave, ca și voința reci
procă de a intensifica eforturile în 
vederea extinderii colaborării multi
laterale dintre țările și popoarele 
noastre au fost din nou relie
fate de vizita oficială de priete
nie pe care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a întreprins-o în țara noastră 
tovarășul Sinan Hasani, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

Continuînd tradiția bogată a întîl- 
nirilor și convorbirilor la nivel înalt, 
care au jalonat întregul proces de 
extindere și aprofundare a colaboră
rii româno-iugoslave, îndeosebi în 
ultimele două decenii, vizita se în
scrie ca un eveniment de seamă în 
raporturile dintre cele două parti
de, dintre cele două țări vecine și 
prietene, deschizînd noi perspective 
conlucrării atît pe plan bilatfi-al, cit 
și în domeniul vieții internaționale.

Acest proces a avut și are ca te
melie statornică stima și respectul 
reciproc, principiile verificate de 
viață ale deplinei egalități în drep
turi, independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, care 
constituie garanția dezvoltării co
laborării In toate domeniile de in
teres comun.

Vizita a reliefat și de data aceasta 
rolul deosebit de important al întîl- 
nirilor și convorbirilor româno-iugo
slave la nivel înalt, care s-au înscris 
ca o practică statornică, găsindu-și 
materializare intr-un mare număr 
de declarații comune, de acorduri 
interguvernamentale și alte docu
mente, cuprinzînd arii tot mai largi 
și mai variate de colaborare. Adre- 
sîndu-se înaltului oaspete, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a declarat : 
„Apreciez vizita pe care o faceți în 
România ca o expresie a bunelor re
lații dintre țările, partidele și po
poarele noastre, a voinței comune de 
a Ie da dimensiuni tot mai largi. Con
statăm cu multă satisfacție că priete
nia și colaborarea româno-iugoslavă 
— cu vechi și frumoase tradiții — 
cunosc un curs pozitiv, se dezvoltă 
multilateral, pe baza trainică a depli
nei egalități, a respectului, stimei și 
încrederii reciproce". La rîndul său, 
tovarășul SINAN HASANI a arătat : 
„Cultivind un dialog permanent, 
o dată cu trecerea anilor, noi ne-atn 
cunoscut tot mai bine, am edificat 
impreună un climat de încredere

AMERICA CENTRALĂ

Sprijin activității „Grupului 
de la Contadora"

TEGUCIGALPA 22 (Agerpres). — 
în declarații făcute la Tegucigalpa, 
la încheierea vizitei lor în Honduras, 
membrii delegației parlamentului 
vest-european — organ consultativ al 
C.E.E. — s-au pronunțat împotriva 
ajutorului financiar și militar acordat 
de S.U.A. forțelor mercenare contra
revoluționare antisandiniste. sub
liniind că S.U.A. „nu au nici un 
drept să intervină în America Cen
trală" — transmit agențiile E.F.E. și 
Prensa Latina.

Șeful delegației, Alfred Lomas, a 
arătat că parlamentul vest-european 
consideră activitatea Grupului de la 
Contadora drept „singura posibilita
te de a se ajunge la Instaurarea 
păcii în regiune". „Nu dorim să 
izbucnească un război în America 
Centrală, deoarece el s-ar transfor
ma într-o tragedie de proporții in
comensurabile" — a spus Alfred 
Lomas, cerînd Încetarea oricărui 
ajutor destinat forțelor mercenare 
contrarevoluționare antisandiniste.

Nicaragua a adresat o nota 
de protest S.U.fi.

MANAGUA 22 (Agerpres). — Ni
caragua a adresat o notă de protest 
S.U.A., în legătură cu desfășurarea 
de forțe militare navale nord-ameri- 
cane în preajma litoralului nicara- 
guan la Atlantic, transmit agențiile 
Prensa Latina și E.F.E. Calificind 
măsura drept „o provocare la adre
sa suveranității naționale nicaragua- 
ne“, documentul subliniază că aceas
ta va conduce la creșterea tensiunii 
în regiune și la crearea pericolului 
declanșării unei conflagrații regio
nale cu grave consecințe pentru 
pacea întregii lumi.

FORȚELE ARMATE ANGOLEZE 
AU RESPINS .UN ATAC al ele- , 
mentelor care se opun regimului de 
la Luanda. în provincia Lange din ■ 
nordul țării — informează agenția 
angoleză de presă A.N.G.O.P. În 
cursul schimburilor de focuri, șapte | 
combatanți ai forțelor contrarevo
luționare și-au pierdut viața. Au i 
fost, de asemenea, capturate arme 
și muniții. 1

DEMONSTRAȚIE STUDENȚEAS- | 
CĂ LA SEUL. Peste 300 de stu- 
denți au demonstrat la Seul împo- I 
triva politicii antipopulare a regi
mului sud-coreean, cerînd măsuri 1 
de democratizare. Poliția a inter- . 
venit, folosind gaze lacrimogene, 
pentru dispersarea tinerilor parti
cipant la demonstrație. .

NUMĂRUL ȘOMERILOR A I 
ATINS CIFRA DE 1,7 MILIOANE 
DE OAMENI, 2,8 la sută din fota- I 
Iul populației active a Japoniei. * * 
Raportul ia în considerare însă nu- . 
mai șomerii înregistrați la oficiile 
de plasare a forței de muncă, fără 1 
să țină cont de sutele de mii care . 
sint „temporar" lipsiți de muncă. 
Ministerul nipon al Comerțului • 
Exterior și al Industriei estimează 
că nivelul real al șomajului depă
șește la ora actuală 5 la sută din * 
totalul populației active. . 

și înțelegere. Colaborind pe a- 
ceste principii, noi am adus o con
tribuție importantă nouă inșine, dar 
și pentru realizarea unei situații 
mai stabile și mâi sigure în zonele 
în care ne-a plasat destinul istoric".

Desfășurate într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de înțelegere și 
stimă reciprocă, actualele convorbiri 
au pus in evidență, așa cum se ara
tă în Comunicatul cfmun. că rela
țiile dintre România si Iugoslavia se 
dezvoltă cu succes. în spiritul bunei 
vecinătăți, si că există premise pen
tru extinderea și aprofundarea co
laborării în oele mai variate do
menii. O deosebită atenție s-a aoor- 
dat extinderii colaborării în dome
niul economic. în aoest sens, s-a 
subliniat necesitatea sporirii efortu
rilor, în vederea creșterii și diver
sificării schimburilor de măr
furi, pentru extinderea cooperă
rii industriale și a specializării de 
lungă durată în producție, inclusiv 
pe terțe piețe. Punînd în lumină ca
racterul de lucru al convorbirilor, 
oei doi președinți au stabilit ca în 
cadrul Comisiei mixte româno-iugo
slave de colaborare economică să 
fie examinate posibilitățile existente 
in vederea impulsionării oonlucrării 
în acest domeniu pentru a se înfăp
tui integral și Ia timp înțelegerile 
și acordurile convenite între cele 
două țări. Totodată, s-a reafirmat 
însemnătatea dezvoltării în conti
nuare și îmbogățirii colaborării pe 
planul științei, culturii. învățămîn- 
tului și in alte domenii importante 
pentru mai buna cunoaștere reci
procă și întărirea prieteniei dintre 
popoarele țărilor noastre. O însem
nată contribuție are în acest sens în
tărirea colaborării între parlamen
te. pe linie guvernamentală. între 
organizațiile politice și obștești, 
republici și provincii, județe și 
orașe.

Schimbul de păreri privind evolu
țiile din viata internațională a re
liefat voința oelor două țări de a 
dezvolta colaborarea lor pentru so
luționarea problemelor majore ce 
confruntă omenirea potrivit intere
selor tuturor popoarelor. Exprimin- 
du-se îngrijorarea față de acumu
larea factorilor ce fac să crească pe
ricolul unui război mondial, care ar 
duce la distrugerea civilizației, a în
săși vieții pe planeta noastră, s-a 
subliniat imperativul opririi cursei 
Înarmărilor și trecerii la dezarmare, 
în primul rînd nucleară, al salvgar
dării păcii — problema fundamen
tală a epocii noastre. în aceas

BERLIN t Plenara C. C. al P. S. U. G.
BERLIN 22 (Agerpres). — La Ber

lin s-a desfășurat plenara C.C. al 
P.S.U.G. în cadrul căreia au fost 
dezbătute probleme interne si inter
naționale. proiectul olanului cincinal 
pe 1986—1990 și planul economic pe 
anul viitor.

A luat cuvîntul Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
care — oprindu-se asupra unor as
pecte ale actualității internaționale — 
a arătat că doar o strategie a secu
rității reciproce poate salva ome
nirea de la un război nuclear. în 
ceea ce privește intîlnirea sovieto- 
americană la nivel înalt de la Reyk
javik. secretarul general al C.C. al 
P.S.U.G. a dat o înaltă apreciere

BUDAPESTA, Hotărîrea C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 22 (Agerpres). — La 

Budapesta a fost dată publicității 
hotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar cu privire la sarcinile de îmbu
nătățire a activității economice si la 
directivele planului economiei națio
nale si bugetului de stat pe anul 
1987. document adoptat de recenta 
plenară a C.C. al P.M.S.U. în hotă- 
rlre se arată că C.C. al P.M.S.U. a- 
preciază drept cea mai importantă 
sarcină realizarea obiectivelor politi

Orientări privind dezvoltarea economiei R.S.F.L
BELGRAD 22 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la o întîlnire cu colectivul 
de oameni ai muncii de la centrala 
pentru construcții de mașini „Rade 
Koncear". din Zagreb, Milanko Re- 
novița. președintele Prezidiului C.C. 
al U.C.I.. a relevat necesitatea in
tensificării activității pentru rezol
varea problemelor care confruntă 
țara, pentru asigurarea dezvoltării 
economico-sociale a Iugoslaviei, a 
valorilor sistemului de autocondu-

AZI, ALEGERI ÎN AUSTRIA
Azi. au loc în Austria alegeri 

anticipate pentru Consiliul Națio
nal (Camera Deputaților). Ele mar
chează sfîrșitul unei perioade de 
16 ani în care răspunderea guver
nării a fost asumată de Partidul 
Socialist, din 1970 în cabinete 
monocolore, în coaliție cu libera
lii din 1983. Peisajul politic s-a 
modificat în defavoarea socialiști
lor o dată cu alegerile preziden
țiale de la începutul verii, cînd 
candidatul acestora a fost depășit 
de concurentul său susținut de 
Partidul Populist de opoziție. Ca 
o primă reacție la acest insucces, 
socialiștii au procedat Ia o rema
niere guvernamentală, în postul de 
cancelar fiind numit fostul minis
tru de finanțe, dr. Franz Vranitsky. 
Dar o evoluție neașteptată în rîn- 
durile Partidului Liberal, partener 
al P.S.A. în coaliția guvernamen
tală. in sensul unei accentuări a 
orientării de dreapta, a determinat 
întreruperea acestei alianțe politice 
si convocarea la urne înainte de 
termen a corpului electoral (peri
oada actualei legislaturi expira în 
aprilie 1987).

Aceste elemente de instabilitate 
politică sint de fapt expresia unor 
dificultăți apărute pe plan econo
mic și social. După o perioadă re
lativ îndelungată. în care economia 

tă lumină, pronunțlndu-se pentru 
adoptarea de măsuri concrete de de
zarmare nucleară, pentru încetarea 
tuturor experiențelor cu arma nu
cleară. România și Iugoslavia au 
reliefat necesitatea de a se trece, 
în același timp, la reducerea substan
țială a armelor convenționale, efec
tivelor și cheltuielilor militare.

Examinind căile de întărire a 
securității și cooperării in Europa 
și apreciind pozitiv rezultatele Con
ferinței de la Stockholm, cei doi 
președinți și-au exprimat hotărîrea 
ca. impreună cu celelalte state 
participante la reuniunea general- 
europeană de la Viena, să contri
buie la desfășurarea cu succes a 
acesteia, în vederea realizării unor 
măsuri concrete de dezarmare, a 
întăririi securității și dezvoltării co
laborării pe continent.

România și Iugoslavia s-au pro
nunțat din nou pentru dezvoltarea 
colaborării bilaterale și multilaterale 
Intre toate țările balcanice, pentru 
transformarea acestei regiuni într-o 
zonă a păcii. bunei vecinătăți și 
înțelegeri, fără arme nucleare și 
chimice.

Si de data aceasta dialogul la nivel 
Înalt româno-iugoslav a pus în evi
dență hotărîrea celor două țări de 
a acționa în continuare pentru 
eradicarea politicii de forță și de 
amenințare cu forța, pentru soluțio
narea focarelor de criză, a tuturor 
diferendelor dintre state numai pe 
cale politică, prin tratative : necesi
tatea unirii eforturilor tuturor sta
telor pentru lichidarea subdezvoltă
rii. soluționarea problemei datoriei 
externe a țărilor în curs de dezvol
tare și făurirea noii ordini econo
mice internaționale ; însemnătatea 
participării mai active a tuturor sta
telor. a țărilor mici și mijlocii, a 
țărilor nealiniate la soluționarea tu
turor problemelor lumii contempo
rane.

Salutînd cu satisfacție rezultatele 
convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Sinan 
Hasani, opinia publică din România 
este convinsă că relațiile tradiționale 
de prietenie și conlucrare multilate
rală dintre România și Iugoslavia se 
vor dezvolta în continuare. în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
generale a socialismului, constituind, 
totodată, o contribuție importantă la 
promovarea bunei vecinătăți în 
Balcani, a păcii și colaborării inter
naționale.

Al. CĂMPEANU

propunerilor sovietice prezentate, 
mentionînd că în condițiile in care 
eliminarea din Europa a rachetelor 
cu rază medie de acțiune — avan
sată de U.R.S.S. — s-ar realiza nu 
ar mai fi necesară existenta oe te
ritoriul R. D. Germane a rachetelor 
tactice (cu rază medie de acțiune 
pină la 1 000 km). Vorbitorul a sub
liniat importanta recentei întilniri de 
la Moscova a conducătorilor partide
lor comuniste si muncitorești din ță
rile socialiste membre ale C.A.E.R., 
relevind că R.D.G. va continua să-și 
aducă o contribuție activă Ia politi
ca de Pace a țărilor socialiste, arată 
agenția A.D.N.

cii economice stabilite de cel de-a! 
XHl-lea Congres al partidului și 
concretizate în prevederile celui 
de-al 7-lea plan cincinal. Acestor 
teluri trebuie să slujească si planul 
dezvoltării economico-sociale pe 
1987, prin înviorarea dezvoltării eco
nomice, Îmbunătățirea muncii, utili
zarea rațională a resurselor. Trebuie 
să se pună capăt fenomenului de a, 
cere mai mult decit se produce — 
subliniază hotărîrea.

cere. Toate eforturile trebuie Îndrep
tate spre creșterea productivității 
muncii, a producției, pentru conso
lidarea rezultatelor pozitive care se 
obțin. •

în prezent — a arătat vorbitorul, 
potrivit agenției Taniug — U.C.I. ia 
măsuri pentru îmbunătățirea situa
ției din economie, pentru îndeplini
rea consecventă a programului pe 
termen lung in vederea stabilizării 
economice.

națională a înregistrat ritmuri de 
creștere superioare altor țări mem
bre ale O.E.C.D.. cu o rată a șoma
jului inferioară principalelor state 
vest-europene. situația s-a deterio
rat în ultimii ani. Reorganizarea 
industriei etatizate a presupus si 
reducerea locurilor de muncă. Rata 
șomajului oscilează în prezent în 
jurul a 5 la sută.

în fața acestor dificultăți, cele 
două mari partide rivale — P.S.A. 
și P.P.A. — au evitat ca in cam
pania electorală să adîncească di
vergențe. greu de trecut, după 
consumarea scrutinului. Dimpotri
vă. in rindurile conducerii ambe
lor partide se vîntură ideea formă
rii unui guvern al „marii coaliții", 
formulă instituționalizată în Aus
tria o bună parte a perioadei 
postbelice. Reținîndu-se să facă 
pronosticuri, observatorii scenei 
politice austriece consideră că 
P.S.A. și P.P.A. au șanse relativ 
egale.

Preocupat de consecințele difi
cultăților economice pe olan so
cial. P.C. din Austria a pus accen
tul în campania sa electorală pe 
necesitatea apărării drepturilor 
oamenilor muncii și a combaterii 
șomajului.

P. STANCESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sclntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzor» din Întreprinderi șl Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA” — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCtNTEII 40 360



I

PAGINA 6 SClNTEIA — duminică 23 noiembrie 1986

I IN FM 1 OF M—E SI!»
... . . ... .... -................................. ................................ -

Amplu ecou internațional ol inițiativei președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și. cheltuielilor militare

Noua și strălucita inițiativă de pace a președintelui 
României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și .chel
tuielilor militare ale țării a trezit un deosebit ecou în lume. 
Agenții internaționale și naționale de presă, ziare și re
viste, posturi de radio și televiziune j5un în evidență fap
tul că, după votarea în unanimitate a acestei măsuri de că
tre Marea Adunare Națională, toți cetățenii țării cu drept 
de vot, precum și tinerii între 14 și 18 ani, sînt chemați 
să-și spună cuvîntul în cadrul referendumului de la 23 
noiembrie, cea mai largă consultare a poporului asupra po
liticii de dezarmare și pace.

Se relevă, totodată, semnificația majoră pentru pace șî 
dezarmară a noii inițiative românești, concordanța dintre 
declarații și fapte, puterea exemplului pe care îl poate avea 
în diferite țări ale lumii reducerea cu 5 la sută a arma
mentelor, efectivelor și cheltuielilor militare.

în primele relatări despre cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostită la marea adunare populară din 
Capitală' consacrată dezarmării și păcii, mijloacele de infor
mare în masă din străinătate prezintă aprecierile de mare 
importanță făcute de conducătorul partidului și statului 
nostru, subliniind caracterul constructiv al politicii externe 
românești, inițiată și promovată neobosit de președintele 
țării, politică consacrată păcii și dezarmării, colaborării și 
înțelegerii între toate națiunile lumii, apărării dreptului 
fundamental al oamenilor, al popoarelor 15 viață, la exis
tență liberă și independentă.

Dezarmarea - 
componentă majora
a politicii externe 

românești
tn cuvîntarea rostită la marea 

adunare populară de la București 
pentru dezarmare și pace, 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân și președintele țării — scrie 
agenția CHINA NOUA — a sub
liniat că astăzi nimic nu poate fi 
mai important decit trecerea la 
acțiuni concrete de dezarmare. 
Marea adunare populară de la 
București a fost prilejuită de refe
rendumul de la 23 noiembrie cu 
privire la reducerea, incă din acest 
an, cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare 
ale tării.

Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a declarat că 
Europa poate să aibă un rol de 
mare însemnătate pentru a deter
mina Statele Unite ale Americii 
și Uniunea Sovietică să treacă la 
dezarmare nucleară și un rol de
cisiv in reducerea armelor con
venționale — relevă într-un 
comentariu agenția chineză. 
Nicolae Ceaușescu a anunțat că 
personalul forțelor armate va fi 
redus cu circa J.0 000 de ofițeri, 
maiștri militari, subofițeri și sol
dați. In ceea ce privește arma
mentele, acestea urmează să fie 
reduse cu circa 250 tancuri Si ma
șini blindate, 130 tunuri șj aruncă
toare de mine, 26 avioane și • eli
coptere de luptă. Cheltuielile mili
tare totale vor fi reduse, la ni
velul anului 1987, cu circa 
1350 000 000 lei.

Conducătorul României și-a ex
primat speranța că și alte state 
se vor gîndi să treacă, la momen
tul potrivit, la măsuri similare și 
a arătat că a primit multe scrisori, 
inclusiv de la șefi de stat si gu
vern, care consideră că este bine 
să se treacă la asemenea acțiuni. 
Organizarea referendumului ca 
formă de consultare a poporului 
In probleme de importanță de
osebită — scrie China nouă — 
constituie o nouă și puternică ex
presie a profundului democratism 
al orînduirii sociale a țării.

Agenția REUTER, referin- 
du-se la faptul că președintele 
Nicolae Ceaușescu a anunțat mari 
reduceri ale armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare ale 
României. înaintea unui referen
dum național in care poporul se 
va pronunța asupra acestei ches
tiuni, arată că șeful statului ro
mân a cerut altor țări să-i urmeze 
exemplul și s-a pronunțat pentru 
intensificarea eforturilor in direc
ția reducerii armamentelor conven
ționale, clasice, pentru a se ajunge 
la reducerea acestora cu cel puțin 
25 la sută pînă in anul 1990 și cu 
50 la sută pînă la sfîrșitul secolului. 
Președintele Nicolae Ceaușescu — 
scrie Reuter — a arătat că iniția
tiva României are un puternic 
ecou internațional și că a primit 
numeroase scrisori, inclusiv de la 
șefi de stat și de guvern, care 
consideră că este bine să se treacă 
la asemenea acțiuni.

Conducătorul României a decla
rat că susține pe deplin propune
rile Uniunii Sovietice pentru 
dezarmare nucleară și că țările 
Europei trebuie să acționeze cu 
toată fermitatea pentru dezarmare 
și pace. Europa — a spus președin
tele Nicolae Ceaușescu — repre
zintă cea mai puternică forță, care 
poate să aibă un rol de mare în
semnătate pentru a determina Sta
tele Unite ale Americii și Uniunea 
Sovietică să treacă la dezarmarea 
nucleară și un rol decisiv în redu
cerea armelor convenționale. în 
cadrul referendumului programat 
duminică — primul desfășurat în 
problemele dezarmării într-un stat 
socialist — românii își vor exprima 
opțiunea cu privire la reducerea cu 
5 la sută a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare, reduce
re adoptată deja ca lege de Marea 
Adunare Națională — relevă Reu
ter. subliniind că reducerile stabi
lite nu vor pune in nici un fel în 
pericol capacitatea de apărare a tă
rii sau a Tratatului de la Varșovia.

Referindu-se la importanta cu- 
vîntării rostite la marea adunare 
populară din Capitală. agenția 
FRANCE PRESSE scrie : Pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
anunțat, pentru prima oară, în 

discursul rostit vineri seara In 
fața a 6 000 de persoane, că 10 000 
ofițeri, maiștri militari, subofițeri, 
și soldați vor fi trecut! în viața 
civilă, în 7 baza prevederilor legii 
referitoare la reducerea cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare, ce urmează 
să fie aprobată în România prin 
referendum Ia 23 noiembrie. Secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român a precizat, de aseme
nea. /că vor fi retrase din armată 
250 tancuri și mașini blindate. 130 
tunuri și aruncătoare de mine. 26 
avioane și elicoptere de luptă. 
Bugetul României pentru cheltu
ieli militare totale va fi re- 
dus. la nivelul anului 1987. ou 
1 350 000 000 lei. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a expri
mat speranța că „și alte state se 
vor sindi să treacă, la momentul 
potrivit — chiar înainte de realiza
rea unor acorduri generale — la 
reducerea armamentelor, a efecti
velor si cheltuielilor militare".

In deplin consens 
cu obiectivele

Anului International 
al Păcii

Agenția iugoslavă TANIUG evi
dențiază faptul că această impor
tantă cuvîntare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la marea aduna
re populară din București consa
crată păcii și dezarmării a avut ca 
problemă centrală referendumul pri
vind reducerea cu 5 la sută a efec
tivelor. armamentelor și cheltuieli
lor militare. România, a subliniat 
președintele Nicolae Ceaușescu. își 
va reduce numărul militarilor cu 
10 000 și armamentele cu cel puțin 
250 de tancuri și mașini blindate, 
130 de tunuri și aruncătoare de 
mine, 26 de avioane și elicoptere 
de luptă, menționează agenția.

Secretarul general 'al Partidului 
Comunist Român, președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, a 
relevat că țara sa se pronunță pen
tru lichidarea tuturor armelor nu
cleare pînă la sfîrșitul secolului, 
pentru oprirea experiențelor nu
cleare, relatează agenția T.A.S.S., 
referindu-se Ia cuvîntarea condu
cătorului statului român prilejuită 
de vizita președintelui Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, Sinan Hasani. 
în continuare se arată că România 
sprijină propunerile Uniunii So
vietice făcute în Islanda, conside- 
rînd că ele reflectă un nou mod de 
abordare a problemelor internațio
nale. România — se relevă în con
tinuare — sprijină ideea transfor
mării Peninsulei Balcanice într-o 
zonă a păcii și colaborării, fără 
arme nucleare și chimice. Președin
tele Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că România se pronunță în fa
voarea creării în nordul și centrul 
Europei, în alte regiuni ale lumii a 
unor zone lipsite de arme nucleare 
și chimice, precum și pentru solu
ționarea tuturor conflictelor și pro
blemelor litigioase pe cale pașnică, 
prin negocieri, arată agenția.

Reflectînd inițiativa istorică a 
României, de a demonstra că în 
fapte se arată voința politică de 
pace a unui stat, diferite agenții de 
presă și ziare consacră un Ioc în
semnat sublinierii importanței ma
jore a referendumului de dumini
că. Astfel, arătînd că acesta con
stituie o nouă inițiativă a conducă
torului partidului și statului român, 
Nicolae Ceaușescu, dezarmarea 
fiind o componentă a politicii ex
terne românești, agenția France 
Presse informează că populația țării 
noastre este chemată să se pro
nunțe cu privire la inițiativa de a 
reduce cu 5 la sută armamentele, 
efectivele și cheltuielile militare 
ale României. România, arată a- 
genția, a lansat repetate apeluri la 
reducerea bugetelor militare, dimi- 
nuînd propriul său buget consacrat 
apărării timp de mai mulți ani și, 
apoi, înghețîndu-1 la niveliil anului 
1982.

A.F.P. relevă că tinerii Intre 14 
și 18 ani, care nu au in mod nor
mal drept de vot. au fost chemați 
să participe la referendum, deoare
ce România consideră că reducerea 
armamentelor și consolidarea păcii 
interesează în cei mai înalt grad 
tînăra generație.

într-o altă relatare, agenția 
REUTER a subliniat că România 
și-a mobilizat toate forțele pen
tru a realiza un „DA" unanim ăl 
concetățenilor săi la referendum^! 
din 23 noiembrie privind reducerea 
cu 5 la sută a armamentelor, efec

tivelor șl cheltuielilor militare ale 
țării. Se evidențiază faptul că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, . re
ferindu-se la această inițiativă uni
laterală a României, a subliniat că 
bugetele militare afectează dezvol
tarea economică. Sînt relevate, de 
asemenea, dorința României de a 
folosi pentru necesitățile economi
ce o parte din resursele existente 
în cadrul forțelor armate, faptul că 
militarii. în termen lucrează în in
dustrie, agricultură, în diferite 
ramuri economice. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat că su
mele eliberate în urma reducerii 
cu 5 la sută a cheltuielilor militare 
vor fi folosite pentru crearea a mi
lioane de locuri de muncă și îmbu
nătățirea situației sorial-economice, 
arată agenția.

Referendumul ce va avea loc du
minica în România urmează să ex
prime poziția poporului în legă
tură cu decizia secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
republicii, privind reducerea arma
mentelor, cheltuielilor și efective
lor militare cu 5 la sută, scrie a- 
genția KUNA. în acest scop. Marea 
Adunare Națională a adus recent 
o serie de amendamente constitu
ției țării. Ele creează cadrul favo
rabil punerii în practică a acestor 
măsuri de cel mai înalt interes na
țional hotărîte de poporul însuși. 
La referendum va fi consultat, de 
asemenea, și tineretul între 14 și 
18 ani.

Prezentînd amplu ansamblul ini
țiativelor României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu în vederea 
realizării păcii și dezarmării, pu
blicația suedeză „RUMANIEN AK- 
TUELLT" subliniază : „Președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, a 
arătat clar că omenirea are nevoie 
de o reducere considerabilă a 
cheltuielilor militare, în vederea 

De la înalta tribună a marii adunări 
populare consacrată păcii și dezarmării 
dorim să asigurăm pe prietenii noștri de 
peste hotare, pe conducătorii de state și 
guverne, popoarele din întreaga lume că 
România socialistă, poporul român vor mi
lita cu cea mai mare hotărîre în marele 
front al forțelor păcii, pentru dezarmare, 
pentru lichidarea armelor nucleare și cla
sice, a oricăror mijloace de distrugere în 
masă, pentru înlăturarea definitivă a răz
boiului din viața societății, pentru o politi
că de destindere, înțelegere, de largă cola
borare internațională, pentru pace în 

| întreaga lume!
! NICOLAE CEAUȘESCU

(Din cuvîntarea Ia marea adunare populară a oamenilor 
muncii din Capitală consacrată dezarmării și păcii)

obținerii mijloacelor necesare era
dicării foametei și sărăciei pe glob, 
precum și creării posibilităților de 
realizare a unei lumi mai bune și 
mai sigure pentru noi toți. Româ
nia intenționează să treacă la re
ducerea cheltuielilor militare, res
pectiv să dea încă o dată un exem
plu pozitiv. Românii speră ca a- 
cest exemplu să poată fi urmat șî 
de alte țări. Ei intenționează ca, 
incă in 1986, să reducă cheltuielile 
militare cu 5 la șută. Trebuie re
marcat însă că nu este vorba nu
mai de o reducere a cheltuielilor, 
ci și a armamentelor și efectivelor 
militare, cu același procent. A- 
ceastă dezarmare unilaterală este 
o nouă acțiune îndrăzneață a ro
mânilor. Putem oare spera că alte 
țări din cadrul blocurilor militare 
sau al țărilor neutre și nealiniate 
vor urma exemplul României ? 
Punctul de .vedere românesc 
amintește de ceea ce spunea Mar
tin Luther King, marele luptător 
american pentru pace : „Nu există 
un drum către pace — Pacea este 
drumul". „România, continuă publi
cația suedeză, consideră că dialogul 
dintre marile puteri va fi util și 
constructiv dacă țările mici și mijlo
cii își vor aduce o contribuție mai 
activă în domeniul menținerii și 
consolidării păcii. în primul rînd, 
trebuie acționat pentru ca înfăp
tuirea zonelor denuclearizate să o- 
cupe un loc prioritar. Asemenea 
zone trebuie să fie, în același timp, 
lipsite de orice arme chimice. A- 
ceasta ar constitui o măsură de 
creștere a încrederii și de redu
cere a încordării în Europa. Pre
ședintele României a subliniat că 
există toate condițiile ca asemenea 
zone să fie create în nordul Euro
pei, în Balcani și în centrul con
tinentului.

La cel de-al III-lea. Congres al 
oamenilor muncii a fost reafir
mată solidaritatea poporului to- 
mân cu toate popoarele și forțele 
care sînt gata să participe activ la 
menținerea și consolidarea păcii 
în lume. A fost exprimată, de aște- 
mehea, încrederea că omenirea va 
reuși să transforme atmosfera de 
încordare existentă într-un climat ’ 
de soHdaritate și colaborare între 
națiuni, factor vital pentru viitorul 
civilizației umane". ,

Pentru apărarea 
dreptului la viata, 

la pace
Sub titlul „Contribuția României 

la soluționarea marilor probleme 
aie lumii contemporane", săptămî- 
nalul italian „SETTEGIORNI", pre
zentând coordonatele politicii exter
ne românești, arată că Româ
nia, la inițiativa președintelui 
Nicolae Ceaușescu, adoptă măsuri 
unilaterala de dezarmare, reducînd 
cheltuielile si efectivele militare 
cu cinci la sută. Președintele 
Nicolae Ceaușescu, arată publicația, 
a, adresat celorlalte state apelul să 
procedeze în același mod. Condu
cătorul statului român a îndemnat 
stăruitor S.U.A. să înceteze expe
riențele nucleare și a subliniat, tot
odată, că unele dintre propunerile de 
dezarmare, deja prezentate, consti
tuie o bază reală pentru negocierile 
în curs vizînd dezarmarea. România 
este în mod ferm angajată și se a- 
firmă, astăzi, ca o prezență per
manentă pe plan mondial, parti
cipă activ la dialogul internațional 
și aduce contribuții proprii la dez
voltarea colaborării internaționale, 
la eforturile depuse pentru menți
nerea și întărirea păcii, la soluțio
narea pașnică a problemelor cardi
nale ale lumii contemporane, sub
liniază articolul. După Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, care a stabilit prifentări 
noi, originale și curajoase în poli
tica internă și externă. în ciuda 
unei situații internaționale tot mai 

dificile și mai complicate, România 
și-a manifestat constant dorința de 
pace, afirmindu-se oa un factor im
portant în lupta pentru dezarmare, 
pentru edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, se arată în 
continuare. Este cunoscut in toată 
lumea că promotorul orientărilor 
fundamentale ale politicii externe 
românești este președintele republi
cii, Nicolae Ceaușescu. Potrivit 
gîndirii și concepției președintelui 
României, o politică' justă și co
erentă pe plan mondial este posi
bilă numai în condițiile respectării 
de către fiecare țară a principiilor 
egalității în drepturi, independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne ale altor 
țări, avantajului reciproc, al drep
tului fiecărui popor de a-și făuri 
singur propriul destin, fără nici un 
amestec străin, al soluționării pe căi 
pașnice a conflictelor, al nerecurge- 
rii la forță și la amenințare cu 
forța, relevă săptămînalul italian.

Se subliniază că România a ac
ționat în mod constant pentru ga
rantarea continuității procesului 
inițiat de Conferința general-eu- 
ropeană de la Helsinki, din 1975, 
consacrată securității și cooperării 
pe acest continent. Majoritatea 
propunerilor formulate de România 
la reuniunea de la Madrid s-au re
flectat in documentul final al aces
teia. în același spirit, ea a militat 
pentru încheierea cu succes a Con
ferinței de la Stockholm, care să 
ducă la adoptarea de măsuri con
crete în direcția creșterii încrederii 
și securității, a trecerii, ulterior, la 
negocieri șl realizarea de măsuri, 
practice de dezarmare în Europa. 
Contribuția și concepția româneas
că în această direcție se reflectă 
amplu și în proiectul Documentu
lui final al Conferinței de la Stock
holm.

Participarea României la organi
zațiile internaționale se înscrie în 
mod organic în politica sa externă 
de pace, prietenie și colaborare cu 
toate țările, pe baza principiilor 
dreptului internațional, evidențiază 
„Settegiorni". Potrivit concepției 
președintelui României. O/N.U. re
prezintă unul • dintre-importantele 
mijloace de care dispune omenirea 
pentru soluționarea problemelor in
ternaționale, pentru promovarea 
idealurilor de progres și de liber
tate-al» popoarelor, înțelegerii și 

colaborări! între state, pentru întă
rirea securității și garantarea păcii 
în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că România va continua 
calea aplicării de măsuri unilate
rale de dezarmare, reducînd cu 5 
la sută armamentele, efectivele și 
cheltuielile sale militare, și a invi
tat și alte state să procedeze la fel 
— arată publicația italiană „IL 
CORR1ERE DI ROMA". într-un 
amplu articol consacrat politicii de 
pace a României. Salutînd de
cizia sovietică de prelungire a 
moratoriului asupra experiențe
lor nucleare, el a adresat Sta
telor Unite un apel la încetarea 
acestor experiențe și a afirmat, tot
odată, că anumite propuneri de 
dezarmare prezentate de S.U.A. și 
de alte state constituie o bază reală 
pentru discuțiile în curs de desfă
șurare cU privire la dezarmare.

în România, interesul față de 
temele fundamentale ale „Anului 
Internațional al Păcii" — pacea și 
dezarmarea, pacea și dezvoltarea, 
pregătiri pentru viața în pace — 
au la bază convingerea profundă 
că problema fundamentală a epocii 
noastre este și rămîne oprirea 
cursei înarmărilor, în primul rînd 
a celor nucleare, asigurarea drep
tului suprem al oamenilor, al po
poarelor la existență, Ia viață în 
libertate și în pace, evidențiază 
publicația „II Corriere di Roma". 
Acțiunile românești în cadrul 
„Anului Internațional al Păcii" 
au ca numitor comun deplina înțe
legere a necesității de a acționa cu 
o înaltă responsabilitate pentru 
eliminarea pericolului nuclear, pen
tru deschiderea unei noi perspecti
ve de dezvoltare pașnică a omeni
rii.

Poporul român — se arată în con
tinuare — are conștiința clară a 
pericolului care planează asupra 

întregii umanități determinat de 
agravarea situației internaționale. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
declara, într-o cuvîntare rostită re
cent, că trebuie făcut totul pentru 
apărarea dreptului sacru al po
poarelor, al oamenilor la existență, 
la viață liberă și demnă, la pace !

în România se consideră că 1986 
își va justifica denumirea de „An 
Internațional al Păcii" numai dacă 
se trece de la declarații la fapte, 
numai dacă se ajunge cit mai 
rapid posibil la progrese reale pri
vind oprirea cursei înarmărilor, la 
apărarea omenirii de pericolul unei 
catastrofe nucleare, arată pu
blicația. Semnificative în acest 
sens sînt cuvintele președintelui 
Nicolae Ceaușescu : Am dori ca 
1986 să marcheze trecerea la rea
lizări concrete, reale, în spiritul 
angajamentelor și declarațiilor pri
vind lichidarea armelor nucleare, 
oprirea amplasării și apoi elimina
rea rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune din Europa și, 
după aceea, a tuturor armelor nu
cleare. oprirea experiențelor nu
cleare și a acțiunilor de militari
zare a Cosmosului, subliniază pu
blicația italiană. în continuare se 
pune în evidență convingerea 
României că realizarea acestor de
ziderate este posibilă numai prin 
intensificarea luptei tuturor forțe
lor realiste și progresiste din în
treaga lume pentru o pace traini
că. De asemenea, se arată că. ro
mânii acordă o importanță deose
bită înțelegerii depline, de către 
toate popoarele, a faptului că opri
rea cursei înarmărilor și cheltuie
lilor militare constituie un obiectiv 
cardinal, o cerință fundamentală a 
prezentului. Atît autoritățile, cît și 
cetățenii români — evidențiază „II 
Corriere di Roma" — exprimă. în- 
tr-o manieră deschisă, poziția lor 
în această problemă, poziție care 
pornește de la ideea potrivit că
reia pentru realizarea marilor as
pirații ale umanității „Anul Inter
național al Păcii" ar trebui să con
stituie un început.

Se subliniază că. în concepția 
românească, un astfel de Început 
ar fi trecerea de către toate statele 
Ia măsuri de reducere a cheltuie
lilor militare. In acest mod, ar 
putea fi eliberate Importante fon

duri care și-ar găsi o destinație 
firească în cadrul acțiunilor pen
tru dezvoltare pașnică, pentru sti
mularea progresului economico- 
social. .

Despre măsura lnată de țara 
noastră, la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de a reduce 
armamentele, efectivele și cheltu
ielile militare infonfiează si coti
dianul vest-german „DIE WELT", 
din 22 noiembrie, arătînd că aceas
tă hotărîre urmează să fie confir
mată de referendumul popular de 
la 23 noiembrie.

La rindul său. postul de radio 
vest-german „W.D.R.". informînd 
despre cuvîntarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la marea 
adunare populară din Capitală, 
pune în evidentă cifrele referitoa
re la reducerea cheltuielilor mili
tare. De asemenea. în cadrul jur
nalului de știri a relatat că. la 23 
noiembrie. în România va fi orga
nizat un referendum. în cadrul 
căruia poporul urmează să se pro
nunțe, prin votul său. asupra re
ducerii armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare ale tării.

Apel la acțiunea 
unită a tuturor 

statelor 
si popoarelor

Prezentînd pe larg Inițiati
va președintelui Republicii So
cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind redu- 
oerea în mod unilateral, cu 5 la 
sută, a armamentelor, efectivelor 
șl cheltuielilor militare ale tării, 
care este supusă referendumului 
de la 23 noiembrie. PRESA ȘI 
TELEVIZIUNEA DIN PORTUGA
LIA au subliniat apelul adresat de 
conducătorul tării noastre ca si ce
lelalte state să recurgă la măsuri 
similare, care să constituie un 
început tn direcția dezarmării și a 
reducerii înpordării internaționale.

Evidențiind propunerea pre- 
ședirftelui Republicii Socialiste 
România cu privire la stabilirea de 
contacte directe intre țările Trata
tului de la Varșovia și ale N.A.T.O., 
ziarele portugheze au subliniat im
portanta oe o acordă România cău
tării unor soluții, cu participarea 
tuturor țărilor interesate, pentru a 
se ajunge la acorduri cane să ducă 
la eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa și a 
pericolului unei confruntări nucle
are. pentru înfăptuirea dezarmării.

Sub titlul „România reduoe chel
tuielile militare", ziarul „JORNAL 
DE BRASILIA" a informat că 
Marea Adunare Națională a Româ
niei a aprobat legea privind redu
cerea cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor si cheltuielilor militare 
ale țării, care va fi supusă apro
bării poporului român prin inter
mediul unui referendum, in ziua 
de 23 noiembrie.

In cuvîntarea rostită în parlament, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a referit la participarea activă a 
României la solutionarea proble
melor complexe ale vieții interna
ționale prin intermediul dialogului 
și negocierilor, la lupta pentru 
dezarmare si pentru pace mondia

lă. se arată în continuare, subll- 
niindu-se : președintele României 
a menționat că problema funda
mentală a epocii noastre este 
dezarmarea nucleară și generală, 
asigurarea păcii pe planeta noas
tră și a evidențiat faptul că astăzi 
nu există o problemă mai impor
tantă decît asigurarea dreptului 
suprem al oamenilor, ai popoarelor 
la libertate si independentă, la 
viată și pace.

Șeful statului român a chemat 
poporul român să aprobe, cu pri
lejul referendumului de la 23 no
iembrie. reducerea cu 5 la sută a 
efectivelor, armamentelor și chel
tuielilor militare, scrie cotidianul 
brazilian.

Ziarul „CORREIO BRAZILIEN- 
SE“ a relevat, de asemenea, că 
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România a votat 
legea privind reducerea cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor si 
cheltuielilor militare, oare va fi 
supusă aprobării poporului român 
în cadrul unui referendum.

Totodată, cotidianul brazilian * 
evidențiat că președintele Româ
niei. Nicolae Ceaușescu. s-a pro
nunțat în favoarea dezvoltării re
lațiilor politico-economioe și a co
laborării multilaterale cu toate 
statele, pentru participarea activă 
a României la soluționarea proble
melor complexe ale vieții inter
naționale pe calea dialogului și 
negocierilor, la lupta pentru dezar
mare și pacea mondială.

Președintele României — arată 
ziarul — a menționat că. tn actuala 
situație internațională, problema 
fundamentală o constituie dezar
marea nucleară si generală, garan
tarea păcii pe planeta noastră. 
Azi nu există o altă proble
mă mai importantă — a subliniat 
Nioolae Ceaușescu — decit asigu
rarea dreptului suprem al oameni
lor, al popoarelor la existentă, la 
libertate si independență, la viată 
și pace.

într-o emisiune consacrată pozi
ției României, a președintelui j 
Nicolae Ceaușescu In problemele 
dezarmării, TELEVIZIUNEA DIN 
ZIMBABWE a arătat că. potrivit 
aprecierilor României, in actualele 
împrejurări internaționale nu exis
tă problemă mai importantă decît 
asigurarea păcii și trecerea la 
dezarmare. De asemenea, a fost 
prezentată activitatea depusă de 
țara moastră pentru unirea efortu
rilor 'popoarelor. ale forțelor pro
gresiste de pretutindeni spre a se 
pune capăt politicii de înarmare, 
atit pe Pămînt, cît și in Cosmos, 
pentru a apăra dreptul suprem al 
națiunilor la viață, la pace și exis
tentă liberă.

Televiziunea zimbabweană a 
evidențiat aprecierea conducătoru
lui partidului și statului nostru, 
potrivit căreia tineretul de pretu
tindeni reprezintă o uriașă forță a 
progresului și păcii, care trebuie 
să-și strings și mal puternic rîn- 
durile, pentru ea. împreună cu po
poarele respective, să oprească 
mersul spre catastrofă al omenirii, 
să impună un curs nou în viața 
internațională.

S-a subliniat că. în opinia Româ
niei. dincolo de deosebirile de con
vingeri politice, ideologice și filo- , 
zofice. tînăra generație trebuie să 
spună un „NU“ hotărit politicii 
înarmărilor, politicii de încordare 
și război, să se afle în permanență 
în primele rînduri ale luptei po
poarelor pentru pace, spre a-șl 
asigura un viitor pașnic. în care 
să-și pună în valoare capacitățile 
creatoare, s-a arătat în încheierea 
comentariului televiziunii din Ha
rare.' .

(Agerpres)


