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pentru reducerea de către Romania cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, pentru 
dezarmare neintîrziată, pentru colaborare și înțelegere 

intre toate popoarele lumii

întimpinați tu manifestări de vibrant entuziasm, de malta stimă și profundă recunoștință

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

au votat impreună cu oamenii muncii de la intreprinderea „23 August" din Capitală

PARTICIPARE UNANIMA!
Expresia voinței de a amplifica 
marile realizări socialiste, de 

a contribui la asigurarea liniștii 
și păcii în întreaga lume

Potrivit datelor Comisiei centrale 
de organizare și desfășurare a re
ferendumului s-au prezentat la 
referendum.ul privind reducerea de 
către România, încă din acest an, 
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare 99,99 
la sută din totalul cetățenilor cu 
drept de vot și tinerilor între 14 și 
18 ani înscriși în buletine.

Prezența masivă a cetățenilor pa
triei, încă din primele ore ale zilei, 
la această nouă expresie a profun
dului democratism al orînduirii 
noastre, a democrației muncitorești 
revoluționare, a demonstrat cu pu
tere voința nestrămutată a întregu
lui popor de a se angaja cu toate 
forțele și de a participa activ la 
lupta pentru dezarmare, pentru 
pace, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră, fără arme și fără războaie, 
a unei lumi a înțelegerii și colabo
rării pqșnice între toate națiunile.

Pentru prima dată in lume, tine
retul din țara noastră a fost chemat 
să-și spună cuvintul la acest refe
rendum în probleme vitale pentru 
existența omenirii, a popoarelor - 
dezarmarea și pacea.

Referendumul național de la 23 
noiembrie, desfășurat într-o atmos
feră entuziastă, însuflețitoare, a dat

expresie hotărîrii ferme a întregu
lui nostru popor, strîns unit in jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a acționa pentru înfăptuirea 
neabătută a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al Xlll-lea, a politicii 
interne și externe, profund umanis
te, a partidului și statului nostru, 
care corespunde pe deplin intere
selor vitale de progres, civilizație 
și pace ale poporului român, ale 
tuturor națiunilor lumii.

Răspunzînd inflăcăratei chemări a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii, exprimată la marea adunare 
populară din Capitală consacrată 
dezarmării șl păcii, de a întări 
acest vot printr-o muncă plină de 
abnegație, oamenii muncii din in
dustrie, agricultură, construcții, din 
toate domeniile de activitate de pe 
cuprinsul întregii țări au făcut din 
ziua referendumului o zi a muncii 
exemplare, a obținerii unor reali
zări de seamă pentru înfăptuirea 
fermă, in cele mai bune condiții, 
a planului de dezvoltare economi
că și socială a patriei, a Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena Ceaușescu s-au aflat, duminică, 
in mijlocul oamenilor muncii de la întreprinderea „23 Au
gust" din Capitală, pentru a vota, împreună cu ei, în cadrul 
referendumului privind reducerea cu 5 Ia sută a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor militare ale țării noastre.

Desfășurată în această zi de 
mare însemnătate în viața poli
tică și socială a patriei, întîlni- 
rea cu secretarul general al 
partidului a constituit pentru 
puternicul detașament muncito
resc bucureștean un minunat 
prilej de a reafirma, direct, vi
brant, sentimentele de nețărmu
rită dragoste și stimă față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. fiul 
cel mai iubit al națiunii noastre, 
care, de mai bine de o jumătate 
de secol, slujește, cu abnega
ție revoluționară și neasemuită 
dăruire, cu fierbinte patriotism, 
interesele fundamentale ale po
porului. cauza libertății, inde
pendenței și prosperității Româ
niei. idealurile socialismului și 
comunismului, aspirațiile de pace 
și progres ale poporului român, 
ale întregii omeniri.

Asemenea tuturor cetățenilor 
patriei, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici. colectivul de muncă al 
întreprinderii și-a manifestat 
sprijinul ferm și adeziunea de
plină la generoasa inițiativă a 
conducătorului partidului și sta
tului cu privire la reducerea 
unilaterală de către tara noastră 
a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare, inițiativă 
pătrunsă de o înaltă răspundere 
față de viața și munca poporu
lui roman, față de destinele uma
nității.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați și salutați cu 
multă căldură la sosirea la clubul 
întreprinderii de membri ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., de reprezentanți ai 
comitetului municipal de partid, 
ai marelui colectiv muncitoresc 
bucureștean.

Mii de oameni ai muncii care 
lucrează în unitățile de pe aceas
tă mare și modernă platformă 
industrială a Capitalei au făcut 
o impresionantă primire iubiților 
oaspeți, aclamîndu-i și ovațio- 
nîndu-i îndelung. S-a scandat 
cu înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R.I", „Ceaușescu și poporul!**, 
„Ceaușescu — pace !“.

Din mulțime s-au desprins 
grupuri de pionieri și șoimi ai pa
triei, care au oferit, cu gingășie, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu bu
chete de flori și le-au adresat, cu 
emoție, cuvinte de mulțumire 
pentru copilăria senină, fericită 
ce o trăiesc. Tineri și tinere s-au 
apropiat, de asemenea, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. de to
varășa Elena Ceaușescu. rugîn- 
du-i să primească florile recu
noștinței pe care tînăra generație 
le-o poartă pentru condițiile tot 
mai bune de muncă și viață, de 
a se forma ca cetățeni de nădej
de ai țării, destoinici construc

tori ai socialismului și comunis
mului. profund devotați patriei, 
partidului și poporului. In rîndul 
acestor tineri se aflau băieți și 
fete, între 14 și 18 ani, care și-au 
manifestat bucuria și satisfacția 
de a vota, împreună cu întregul 
popor, la referendum, de a spri
jini prin votul lor strălucita ini
țiativă de pace a conducătorului 
iubit al partidului și statului, de 
a-și spune răspicat cuvîntul în
tr-o problemă fundamentală care 
privește soarta tuturor genera
țiilor — dezarmarea și pacea.

Făcîndu-se ecoul simțăminte- 
lor pe care le împărtășeau în 
aceste momente deosebite toți 
cei ce muncesc din patria noas
tră. mai mulți Eroi ai Muncii 
Socialiste din întreprinderile Ca
pitalei au exprimat. în cuvinte 
calde, aprobarea unanimă față 
de noua și importanta acțiune de 
pace a României, a președintelui 
ei, care corespunde în cel mai 
înalt grad aspirațiilor poporului 
nostru, ale tuturor națiunilor lu
mii. precum și hotărîrea de a 
întări votul dat la referendum 
prin realizări de seamă în acti
vitatea lor creatoare, pașnică, 
consacrată înfloririi continue a 
României socialiste.

în continuare, tovarășul Petre 
Răducanu, secretarul comitetului 
de partid, președintele Comisiei 
pentru referendum de la între
prinderea „23 August**, a rapor
tat că toți oamenii muncii din 
această citadelă a muncii pașni
ce și-au exercitat dreptul consti
tuțional de vot, spunînd un DA 
hotărît pentru dezarmare și pace, 
pentru realizarea programelor 
noastre de progres și bunăstare, 
pentru politica realistă, clarvăză
toare, umanistă a partidului și 
statului, pentru edificarea socia-
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lismului și comunismului pe pă- 
mîntul patriei.

A urmat un moment de înaltă 
și profundă semnificație, trăit cu 
adîncă emoție, cu intensă satis
facție și mîndrie patriotică de cei 
prezenți, de întreaga națiune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și-a pus, cu fermitatea ce-i ca
racterizează întreaga gîndire și 
acțiune dăruite păcii, binelui po
porului român, semnătura pe bu
letinul de vot al referendumului. 
Acest DA pentru recucerea ar
mamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare ale României, 
întărit prin marea autoritate, 
prin deosebitul prestigiu al 
conducătorului iubit și stimat al 
națiunii noastre, al întîiului cetă
țean al țării, semnifică, în actua
lele condiții internaționale, grave 
și complexe, un act politic de în
semnătate istorică pentru prezen
tul și viitorul pașnic al țării, ăl 
omenirii. România socialistă și-a 
reafirmat, încă o dată, cu strălu
cire, prin cel mai de seamă și au
torizat fiu al său, vocația uma
nistă și voința de pace, hotărîrea 
de a se angaja cu toate forțele 
și de a participa acțiv Ia lupta 
pentru dezarmare, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră, fără 
arme și fără războaie, de a trăi 
în înțelegere și liniște cu toate 
națiunile.

Același DA hotărît, aceeași 
înaltă opțiune pentru pace și 
dezarmare au fost exprimate, 
prin votul dat, de tovarășa Elena 
Ceaușescu.
(Continuare în pag. a Iii-a)

DA! din milioane de 
D A! din milioane de

conștiințe 
inimi

Responsabilitatea cetățenească și patriotică - in fapte și imagini
transmise de reporterii și corespondenții „Scinteii"

O zi intrată in Istorie. Pentru prima dată, biografia 
omenirii — din nefericire, de atîtea ori învrî’tată de 
ruine, de singe și de moarte — pentru prima dată 
biografia omenirii înregistrează o zi cînd un popor 
întreg spune DA reducerii armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare ; poporul român urmează în- 
flăcăratul îndemn pe care i l-a adresat iubitul 
său conducător, Eroul Păcii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, la marea adunare populară 
din Capitală :

„Adresez întregului popor, tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră chemarea de a spune un DA ho- 
tărit in cadrul referendumului și de a intări, prin noi 
realizări, votul lor, acționind strîns uniți în jurul eroi
cului și gloriosului nostru partid, pentru înfăptuirea 
neabătută a istoricelor hotărîri ale Congresului al 
Xlll-lea, a politicii profund umaniste a partidului și 
statului nostru, care pun mai presus de orice omul, 
bunăstarea și fericirea întregului popor, realizarea nă
zuințelor și aspirațiilor sale de a trăi și munci intr-un 
climat de pace, prietenie și colaborare cu toate na
țiunile lumii". Inițiativa istorică a președintelui 
României, a marelui om politic al lumii contemporane, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este aprobată de toată 
suflarea țării înțr-o unitate și o unanimitate care prin 
ea însăși este mai mult decît grăitoare pentru voința 
de pace a poporului român.

Popor pașnic, niciodată vroitor al bunului altuia, dar 
știind să și-l apere cu dîrzenie pe al său atunci cînd 
alții l-au primejduit, arîndu-și ogoarele, crescîndu-șl 
pruncii, zidind pentru viitorime, spunîndu-și în cîn- 
tec bucuria și durerea, poporul român a fost întot

deauna animat de idealurile păcii, ale înțelegerii șl 
prieteniei dintre popoare. Ridicate la puterea înțe
legerii superioare, în anii socialismului, sprijinite pe 
uriașul prestigiu pe care l-a dobîndit România în 
cea mai fertilă epocă a istoriei sale. „Epoca 
Nicolae Ceaușescu**, virtuțile dintotdeauna se mate
rializează în aceste ore fierbinți, în aceste ore de isto
rie contemporană prin milioane de semnături. Mili
oane de DA, mai multe milioane decît înregistrează 
listele — pentru că un DA al unei mame este si un DA 
în numele copiilor ei cei mai mici ; pentru că un DA 
al unui educator este si DA-ul vlăstarelor încredin- 

.țate minții și inimii lui. Milioane de DA !
Iar fiecare semnătură a fost sprijinită de fapte deo

sebite de muncă, de însemnate realizări obținute în 
această zi, în săptămîna fierbinte sau în orele care 
au precedat ziua votării. Minerii și oțelarii. energe- 
ticienii și constructorii, oamenii de știință, proiec- 
tanții, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, au întărit 
semnătura lor din dreptul coloanei DA prin noi și 
noi dovezi ale hărniciei, competenței și entuziasmu
lui cu care desăvîrșesc opera de construcție socialistă, 
răspunzînd astfel chemării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se angaja cu toată hotărîrea 
și cu toate forțele în munca și lupta pentru înfăp
tuirea în cele mai bune condiții a planului de dez
voltare economică și socială a patriei.

...O zi intrată în Istorie. Prezenți în rîndul celor 
chemați la referendum, reporterii și corespondenții 
„Scinteii" au înregistrat pulsul minutelor fierbinți. 
Iată o succintă — prin forța lucrurilor, o foarte suc
cintă— dare de seamă, un reportaj scris și transmis 
de la fața locului.

Faptele minerilor întăresc votul țării

REFERENDUMUL-
sub semnul unei înflăcărate chemări
Hai să ne unim popoare 
în luptă cu mic, cu mare,

Să trăim liberi sub soare 
Fără arme nucleare!

Duminică. înainte de ora 6... In 
incinta minei Parpșeni și lingă sala 
unde minerii iși exercită dreptul 
la vot — vie animație. Brigăzi în
tregi au ținut să vină la vot îm
preună, strîns uniți, ca acolo, la 
muncă, la mulți metri adîncime in 
subteran. Ne apropiem de brigada 
lui Mihai Bărbăcaru. de la secto
rul 1 al minei, fruntașă în între
cerea socialistă, care a intrat prima 
la vot.

— Ne-am prezentat la referen
dum cu dorința fierbinte de a ne 
exprima un DA hotărit pentru 
pace — ne declară harnicul bri
gadier după ce și-a pus semnătura. 
Votul nostru este întărit prin fap
tele noastre de muncă. Colectivul 
minei Paroșeni raportează in aceas
tă dimineață extragerea peste plan 
a 104 000 tone cărbune de la 
începutul anului. La acest succes 
și-a adus contribuția și brigada 
mea, cu peste 20 000 tone cărbune 
extrase peste prevederi.

După șeful de brigadă urmează 
rînd pe rînd cei 60 de ortaci ai 
săi, Vasile Bărbăcaru. fratele bri
gadierului, Eugen Lucu. Vasile 
Mânolache. Zoltan Bodiș și toți 
ceilalți...

— Avem nevoie de pace — ne 
spune minerul Eugen Lucu. în cli
matul rodnic de pace, și noi. mi
nerii Văii jiului, am cunoscut ade
vărata viață de om liber, stăpîn pe 
soarta sa. Mina noastră, intrată 
în folosință in anii „Epocii

Nicolae Ceaușescu", este o între
prindere model pe tară. în care 
extragerea și transportul cărbune
lui se fac complet mecanizat. Do
rim să avem pace pentru că planu
rile noastre de viitor sint lumi
noase, însuflețitoare. pe deplin 
realizabile. Dorim pace pentru în
florirea patriei, pentru viitorul 
nostru și al urmașilor noștri.

Semnături pentru pace, 
oțel pentru pace

Tot înainte de ora 6 dimineața. 
Complexul oțelăria nr. 3 de pe 
marea platformă siderurgică a 
Galațiului. Ca de obicei, se predau 
și se preiau schimburile. Astăzi 
însă, oțelarii de aici — asemenea 
tovarășilor lor de la Hunedoara și 
Tirgoviște, Reșița și Balș. Suceava 
și Călărași, din toate vetrele side
rurgice ale țării — mai au de în
deplinit o datorie nobilă față de 
propria lor conștiință, față de țară. 
Unii vin dinspre, alții pleacă spre 
sala de festivități ; se formează un 
lanț viu din oțelari care — însu
flețiți de cuvintarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la marea 
adunare populară din Capitală — 
înscriu, unul după altul, cu emo-

ție. pe buletinele de vot. un DA 
pentru viitorul lor și al tării, pen
tru pace în întreaga lume.

— Sintem mîndri — ne spune in
ginerul Vasile Popovici. în numele 
tuturor — că am reușit să subli
niem voința noastră de pace cu o 
frumoasă izbîndă în muncă : 2 200 
tone de oțel elaborat de schimbul 
nostru în fiecare din ultimele 
5 zile, sau 14 șarje pe schimb, ceea 
ce cqnstituie un record absolut 
pentru colectivul de la oțelăria 
nr. 3.

— Nici noi n-am fost mal prejos 
— intervine maistrul Gheor-
(Continuare in pag. a Il-a)
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DA! DIN MILIOANE DE CONȘTIINȚE
DA! DIN MILIOANE DE INIMI

(Urmane din pag. I)
ghe Cristea. în ultima săptă- 
mînă atu realizat zijlnic 5 000 
tone de (blumuri turnate con
tinuu, unț virf pe care vrem să-l

Cuvintul eroilor de pe ogoare
Zorii zile!. în haine sărbăto

rești, mulți ^dintre ei îmbrăcațl 
in frumoase i costume naționale, 
țăranii din comuna Vișina, ju
dețul Olt,' semnează cu gravi
tate în coloana DA. Semnează 

•— apoi nu se grăbesc să ple
ce, discută despre însemnătatea 
evenimentului. în mijlocul 
urrjJi grup, îl aflăm pe Ion 
Smprandache, președintele co
operativei agricole de produc
ție Vișina Veche, care ne 
spune :

— Am votat ipentru pace, 
pentru dezarmare, am votat 
pentru ca viața noastră să con
tinue pe făgașul ei de împli
niri și izbînzi. N-a fost bucurie 
mai mare pentru noi decît în- 
mînarea titlului de „Erou al 
Noii Revioluții Agrare" coopera
tivei noastre agricole, precum și 
județului Olt, de către întîiul 
Erou al noii revoluții agrare 
din România, de ctitorul erou 
al socialismului ș! comunismu
lui pe pămintul palriei, de în-

Responsabilitatea științei față 
de soarta planetei

La prima! oră a dimineții ne 
aflăm în mijlocul colectivului 
Institutului de tehnologie izo- 
topică și moleculară din ’Cluj- 
Napoca. Unul după altul, cer
cetători, ingineri, tehnicieni iși 
pun semnătura lor pentru re
ducerea unilaterală de către țara 
noastră cu 5 Ia sută a arma
mentelor. efectivelor și chel
tuielilor militare.

— Pentru noi — afirmă dr. 
ing. Mihai Abrudeanu — votul 
semnifică și hotărîrea de a ne 
consacra și pe mai departe, cu 
toate energiile, progresului și 
înfloririi patriei noastre socia
liste, de a sluji prin tot ceea 
ce facerr» cauza păcii. Vom con
tinua și mai deciși să ne anga
jăm în rezolvarea unor proble
me prioiritare ale dezvoltării 
tehnologice și de introducere a 
progre=ului tehnic în producție, 
de folosire în scopuri pașnice a 
atomului, e energiei nucleare.

După exprimarea votului, dr. 
fizician Daniel Ursu ne-a vor
bit despre înțelegerea superi
oară a sensului muncii colecti

MIIH tloirio -.1 •>« ’ ' Iun

Maturitatea civică a tinereții
Secularul liceu de mateme- 

tică-fizică din Craiova, ce poar
tă numele inflăcăratului revo
luționar pașoptist Nicolae Băl- 
cescu, pe frontispiciul căruia 
strălucește „Meritul cultu
ral" clasa I. Este ora 7- Atmos
feră solemnă. într-una din să
lile de cursuri, amenajată săr
bătorește, este centrul de vo
tare. Primul elev ce semnează 
este Mirel Mocanu din clasa a 
Xl-a A, cîștigătorul locului al 
doilea la Balcaniada de mate
matică, desfășurată în luna mai 
Ia București, și a locului I la 
faza republicană a Olimpiadei 
de matematică. Ne spune :

— încrederea acordată nouă, 
tinerilor care încă n-am îm
plinit majoratul, de a ne ex
prima opinia la acest referen
dum este o dovadă a grijii per
manente pe care partidul și 
statul nostru o manifestă față 
de tânăra generație, față de vi
itorul său. Am votat cu spe
ranța că glasul de pace al

Cu gindul la
de azi și

Sîn.t patru la număr la acest 
ceas, cind dimineața abia se des
prinde din cețuri : inginerul Ti
tus Vlădoiu, Nicolae Borbeli, 
inginerul Ion Stătulescu și Mi
hail Tuja. își vorbesc încet, 
uneori chiar monosilabic, în 
cuvinte puține : „scuturi" .„be
toane", „vagoneți", „straturi di
ficile"... Sint oameni care 
construiesc prin subpămîntul 
Capitalei căile noilor „«ăgeți 
aurii”, magistrala a Il-a a me
troului.

Sint cuvinte de fiecare zi. dar 
care astăzi au o semnificație 
deosebită. Pentru că, iată, ele 
sint pronunțate în minutele care 
preced și in minutele ce urmea
ză clipei de înaltă răspundere 
civică în care constructorii sem
nează viguros în coloana DA 
pentru dezarmare, pentru pace, 
pentru viață.

— Așa cum ne cere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ne spun 
ei — vom întări semnătura noas-

Pacea și munca
Centrul pentru referendum din 

secția a IlI-a cazangerie de la 
întreprinderea de utilai chimic 
„Grivița Roșie" din Capitală. 
Primii veniți să spună DA pen
tru pace si viată, pentru un vi
itor pașnic al omenirii sîn.t ca
zangiii. sudorii și lăcătușii din 
schimbul de noapte.

...în fața buletinelor de vot, 
miinile înăsprite de muncă, obiș
nuite cu dalta si aparatul de su
dură; caligrafiază cu grijă in 
dreptul rubricii DA semnătură 
după semnătură. Toate semnă
turile atestă dorința si credința 

transformăm în producție cu
rentă. Ne dovedim astfel atașa
mentul, voința de nezdruncinat 
de a munci in pace și liniște, 
fără amenințarea războiului, 
pentru viitor.

flăcăratul erou al afirmării 
națiunii noastre în lume, 
de eroul păcii șl înțelegerii 
între popoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De aceea — 
o spun și în această oră solem
nă — votul nostru pentru pace 
este votul pentru noua revolu
ție agrară, pentru muncă tot 
mai spornică pe cîmpiile pa
triei, pentru viața noastră paș
nică și prosperă, pentru viito
rul satului românesc.

...Gînduri de pace, gindurl de 
muncă. Le-am mai aflat, in a- 
ceast.ă dimineață, de la țăranii 
din Pecica — Arad, din Topo- 
lovățu Mare — Timiș. din 
Mihăilești — Giurgiu, din Sa- 
lonta — Bihor, din Rădăuți — 
Suceava, din toate comunele 
unde se află unități distinse cu 
înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare". Sint gîndu- 
rile oamenilor — cei mai buni 
printre cei mai buni — care 
pășesc în viitor de pe treapta 
cea. mai înaltă a zilei de azi.

vului, așa cum o dovedește fie
care din membrii lui :

— Afirmîndu-ne fără rezerve 
adeziunea noastră la inițiativa 
de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, am subscris 
cu inima și cugetul nostru ca 
știința să fie pusă exclusiv în 
serviciul vieții, al progresului 
României, al umanității — așa 
cum sublinia , tovarășa aca
demician doctor Inginer 
Elena Ceaușescu la recenta 
plenară a Consiliului Național 
al Științei și învățămintului. 
Ne este greu să calificăm alt
fel decît absurd și lipsit de sens 
faptul că o bună parte din stră
lucitele realizări ale minții 
umane, ale revoluției tehnico- 
științifice contemporane să fie 
utilizate pentru crearea de mij
loace de distrugere în masă. 
Iată de ce semnătura noastră 
pentru dezarmare și pace în
seamnă în același timp o che
mare la responsabilitate față de 
soarta planetei — prima înda
torire morală a oamenilor de 
știință.

țării mele va fi auzit în lume 
și va fi urmat. Cu încredere că 
în climatul de pace visele cu
tezătoare ale tinerilor din pa
tria noastră vor fi împlinite.

Irina Coghias, din clasa a 
XH-a B:

— Sintem la vlrsta cînd gîn- 
dim singuri. Am spus DA pă
cii cu răspunderea pe care o 
incumbă virata tinereții, cu 
mîndria și certitudinea că și 
noi putem _ contribui la salva
rea omenirii care se află la 
răscruce de drumuri. Fie ca 
drumul nostru luminos și drept 
să nu fie sfîrtecat de bombe și 
coșmarul unui război.

...Pe întreg cuprinsul țării, 
la Rîmnicu Sărat și la Făgăraș, 
la Urziceni și la Mediaș, la 
Vatra Dornei și la Curtea de 
Argeș, în toate liceele și școlile 
profesionale, tineri intre 14 și 
18 ani au rostit DA, bucuroși 
că prima oară cînd își exercită 
un drept cetățenesc major o 
fac în numele păcii, al vieții.

construcțiile 
de miine

tră, astăzi. în zilele si în lunile 
ce vor urma, muncind cu abne
gație pentru Îndeplinirea obiec
tivului nostru : terminarea ma
gistralei a Il-a a metroului pină 
la 1 Mai 1987. Este angajamen
tul nostru de constructori paș
nici, do oameni dedicați muncii 
pașnice. Este felul nostru con
cret de a lupta pentru pace.

...Construcție este sinonim cu 
pace. O aflăm. în această dimi
neață. șl de la cei ce înaltă hi
drocentrale pe Valea Frumoasei 
și pe Șiret. Ja Siriu si la Riu 
Mare, de la cei ce construiesc 
marile sisteme de irigații Tera
sa Covurlui. Lunca Călmățuiu- 
lut. de la constructorii de locu
ințe din Alexandria, din Boto
șani. din Sfintu Gheorghe. din 
Tirgu Jiu — de la toți cei ce in 
numele păcii si al viitorului mo
delează betonul si fierul, mîndri 
că sporesc zestrea țârii. în a- 
ceasită dimineață, brațele lor vo
tează in continuare pentru pace.

— de nedespărțit
intr-o viață fără războaie $1 
arme nimicitoare ; toate repre
zintă angajamentul ferm al 
muncitorilor din această citade
lă industrială de a nu precupeți 
nici un efort pentru a face totul 
pentru pace, pentru colaborare.

Printre cei care au semnat, ca
zangiii Dumitru Paraschiv, 
Gheorghe Derviș, sudorii Ilie 
Maria. Constantin Gioarsă, șeful 
de echipă Gheorghe Grigoraș, 
maistrul Marin Dumitrașcu. șe
ful secției, tinărul inginer Ma
rian Trașcă. Sint membri ai unei 
brigăzi fruntașe. Iși string mîi- 

nile bărbătește. Oboseala de ne 
chipuri nici nu se mai observă.

— Ce reprezintă pentru dv. a- 
ceastă dimineață 7 — îl întrebăm 
pe inginerul Marian Trașcă.

— înseamnă dorința și vo
ința poporului român de a dura 
în liniște și pace. înseamnă ga
ranția că vom putea munci zi 
de zi, ceas de ceas in pace, 
fără temeri și griji. Noi, aici, 
la Grivița, in fiecare moment 
milităm pentru pace. Milităm 
prin munca noastră, prin pro
dusele pe care le executăm și 
care sint apreciate și solicitate

DA rostit in numele viitorului Dintre milioanele de argumente...
Cei aproape 800 studenți și 

profesori ai Facultății de silvi
cultură și exploatări forestiere 
din Brașov, facultate ce asigură 
specialiști și cercetători pentru 
întregul sector forestier al ță
rii, își spun cuvintul in apă
rarea păcii, urmînd 
toarele chemări ale 
nostru conducător, ____
Nicolae Ceaușescu. Printre pri

insufle ți - 
iubi tulul 
tovarășul

mii sint studenții grupei 3 201 
din ultimul an al facultății. își 
aștern semnătura pe buletine 
cu răspunderea pe care o in
cumbă calitatea lor de cetățeni 
ai României socialiste, țara 
care prin actul său, prin noua 
sa inițiativă de pace oferă un 
generos îndemn lumii Întregi. 
Ne-am apropiat de un grup 
format din studenții Nelu Ior- 
dăchescu. Minei Nicola, Arse- 
nie Savin, Marian Jiplea.

— Am spus DA — ne de
clară ei — cu convingerea fer
mă că inițiativa țării noastre 
de a reduce cu 5 Ia sută arma
mentele, efectivele și cheltuie
lile militare va găsi un profund 
ecou in rindul forțelor iubi
toare de pace de pretutindeni 
și că exemplul țării noastre va 
fi urmat și de alte state din 
Europa și din întreaga lume.

Temeiurile opțiunii muncitorești
întreprinderea de strunguri 

Tîrgoviște. încăperile din sec
țiile de producție, amenajate 
pentru desfășurarea referendu
mului, sint încărcate de aerul 
solemn caracteristic momente
lor importante din viața oame
nilor. Este prezent, în același 
timp, întregul colectiv. Este 
prezent pentru a spune DA în 
favoarea măsurii de reducere, 
de către țara noastră, a arma
mentelor, efectivelor și cheltu
ielilor ■ militare. Nenumărate 
sint argumentele care stau la 
bata opțiunii lor. Iată-i, bună- 
oară,. pe ascuțitorul Constantin 
Sălceanu. electricianul Gheor
ghe Furnică și rectificatoarea 
Rada Motriuc ; sau pe maistrul 
Ion Păduroiu și strungarul Ion 
Mocanu ; sau pe oricare „din 
mulțimea de aici. Sint. oameni 
aflați mereu în prima linie a 
singurei bătălii pe care ei o ac
ceptă — bătălia pașnică, indir-

Orașul renăscut din temelii - 
manifest împotriva războiului

Pașcani, orașul-tîrg de odini
oară, orașul distrus din temelii 
în vremea celui de-al doilea 
război mondial, orașul refăcut 
din ruine și fum, după încleș
tare, orașul modern construit 
în „Epoca Nicolae Ceaușescu" 
a cunoscut ieri, in ziua refe
rendumului, o vie animație 
chiar din primele ore ale dimi
neții. Către întreprinderi și in
stituții, școli și celelalte unități 
de muncă, ca și către centrele 
amenajate in cartiere s-au în
dreptat, cu mult înainte de ora 
6. grupuri mari, coloane întregi 
de oameni ai muncii și tineri 
între .14—18 ani pentru . a-și 
pune semnăturile In dreptul 
DA-ului pe buletinele referen
dumului.

La școala generală din car

Miinile care abia cu un deceniu in urmă au învățat să scrie 
cuvintul PACE semnează acum cu deplină responsabilitate și 
maturitate civică pentru pace. (La Liceul „I. L. Caragiale" din 

Capitală)
Foto : S. Cristian

în peste 30 de țări ale lumii de 
pe toate continentele. Aseară, 
în cinstea referendumului, am 
terminat decantoarele de țiței 
destinate exportului. Ele duc 
peste mări și țări mesajul de 
pace al colectivului nostru, cre
dința că norii negri ce ame
nință planeta albastră se vor 
risipi și ea va trăi veșnic în 
pace.

...Votul faptei. în noaptea 
dinaintea referendumului, co
lectivul muncitoresc de la I.U.C. 
„Grivița Roșie" a realizat o 
producție peste plan de 400.000 
lei.

Prin însăși rațiunea pregătirii 
noastre profesionale, noi, stu
denții de la Facultatea de sil
vicultură, sintem chemați să 
păstrăm nealterat mediul În
conjurător, să îngrijim și să 
protejăm pădurile, acest filtru 
binefăcător pentru omenire, 
această bogăție a patriei noas
tre, pentru ca generația noas
tră, ca și generațiile ce vin du
pă noi, să se poată bucura din 
plin de ele. Am spus astăzi un 
DA hotărit noi, toți studenții 
acestei grupe, și ca noi întrea
ga facultate, cu convingerea că 
inițiativa de pace a României 
socialiste va găsi un larg ecou 
în lumea întreagă și va face să 
triumfe rațiunea.

...Spun DA în aceste ore toți 
studenții României. La Bucu
rești și la Craiova, la Iași, la 
Pitești și la Suceava, la Timi
șoara și la Cluj-Napoca, peste 
tot acolo, unde inginerii și me
dicii, profesorii și fizicienii, 
economiștii, oamenii de știință 
al României socialiste și comu
niste de miine spun cu hotărîre 
DA. viitorul intră în prezent. 
Si el ne vorbește despre o lu
me fără războaie, o lume la 
edificarea căreia România și-a 
adus o contribuție marcantă.

jită cu „adversitățile" microni
lor, cu complicatele probleme 
tehnice și de execuție care 
apar zi de zi, pentru ca strun
gurile fabricate la Tirgoviște să 
urce continuu pe scara perfor
manțelor calitative și funcțio
nale.

— Cea mal mare dorință a 
mea și a tovarășilor mei de 
muncă este ca exemplul de 
înaltă responsabilitate politică 
și socială pe care II oferă 
România astăzi să fie urmat de 
cit mai multe state — ne-a 
spus maistrul principal specia
list Nicolae Beznoiu. Sintem 
conștienți că. pentru a izbmdi 
în această privință, trebuie să 
facem cunoscută și respectată 
voința noastră de a munci in 
pace ; și vom face acest lucru 
indeplinindu-ne sarcinile cu 
înaltă răspundere, cu toată 
energia și priceperea de care 
dispunem.

tierul Fîntînele întilnim mulți 
virstnici. După ce și-au pus 
semnătura pentru pace, 'ței au 
mai rămas multă vreme îm
preună. depănînd amintiri. Tris
te cele lăsate de război, cînd ei 
erau tineri, frumoase și încu
rajatoare cele mai proaspete, 
reieșite cotidian din munca paș
nică a fiilor și nepoților lor și 
la care participă incă și ei.

— Pentru a nu mai exista în 
viitor amintiri tragice provoca
te de un nou război, pentru 
triumful păcii in întreaga lume 
mi-am pus hotărit semnătura 
pe buletinele referendumului, 
am votat DA — spune Macovei 
Spiridon, fost lăcătuș montator 
de vagoane la întreprinderea 
mecanică de material rulant. Ca 
unul din cei ce am cunoscut 

și am simțit direct distrugerile 
războiului — căci la terminarea 
acestuia orașul nostru, cu ca
sele sale, cu atelierele C.F.R. 
unde lucram, nu mai exista — 
mă simt obligat, acum și in 
orice altă împrejurare, să lupt 
cu toată energia pentru pace, 
pentru dezarmare.

în cartierul înnoit de la gară 
l-am intilnit pe profesorul pen
sionar Dumitru Hulpac. care a 
slujit școala pășcăneană timp 
de peste 40 de ani.

— Orașul nostru a fost ras de 
pe fața pămintului ; a renăscut

Iată, ajunși în acest punct al 
reportajului. notăm gînduri, 
ginduri luminoase, așa cum 
le-au consemnat corespondenții 
noștri în primele ore ale zilei 
referendumului. Cîteva dintre 
milioanele de gînduri-argument 
în favoarea păcii și dezarmării.

— Am participat în acest an 
la Olimpiada internațională de 
chimie, ce a avut loc la Leiden, 
in Olanda. în acele zile, printre 
numeroasele subiecte de con
versație cu ceilalți participant! 
a fost, firesc, și problema răz
boiului și a păcii. Am simțit — 
dacă mă pot exprima așa — o 
îngrijorare planetară. Astăzi 
sint mindru. mîndrie pe caie o 
împărtășesc toți tinerii de vlrsta 
mea, că mi s-a dat prilejul să 
ne pronunțăm într-o problemă 
vitală a zilelor noastre. Am 
spus DA pentru că iubesc viața, 
pentru că. normal, cred în vii
tor. pentru că urăsc răz
boiul. Sint fericit că pre
ședintele țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. este primul 
șef de stat din lume care a 
avut o asemenea inițiativă; voi 
face tot ceea ce depinde de 
mine pentru a întări pacea. 
(Traian Șulea. elev în clasa a 
Xll-a la Liceul de filologie- 
istorie din Timișoara).

Pentru pace, progres și bunăstare semnează clasa muncitoare 
(La întreprinderea „Automatica" din Capitală)

Constructori și apărători de țară
O zi-simbol de pace, onorată 

prin muncă închinată patriei și 
de către militarii care participă 
la construcția Canalului Poarta 
Albă — Midia-Năvodari. încă 
de ,1a prima oră a dimineții, ti
nerii in haină , ostășească se 
prezintă la locurile de votare 
unde iși fac cunoscută cu pu
tere opțiunea pașnică, spunind 
un DA din toată inima noii 
inițiative de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Pronunțin- 
du-s.e pentru reducerea cu 5 la 
sută a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare, ei 
și-au reafirmat hotărirea de a 
întări prin votul lor finalizarea 
pină Ia 15 decembrie a lucrări
lor pe încă un kilometru de 
canal, care se va adăuga celor 
12 realizați pînă la 25 octom

Reportaj de pace pe „Drumul Soarelui"
de la Constanța la București

Reporteri al „Scinteii" au pornit, ieri, pe două itinerare - 
de la Constanța la Cernavodă și de la Călărași la București. 
Ei au consemnat, incepind din primele ore ale zilei, fapte de 
muncă și de responsabilitate cetățenească ai căror autori sint 
oameni de toate virstele, de la tineri de 14 ani pină la veterani 
ai muncii, din marele port al țării - Constanța - și de pe 
platformele marine, din Combinatul siderurgic Călărași, din co
munele Roseți și Munteni-Buzău din Slobozia, Urziceni și alte 
localități. Redăm însemnările lor in cele ce urmează...

Am întrebat un porumbel 
Ce este viata. /
Acesta, calm, binevoitor 
Mi-a răspuns :
— Bună dimineața !

Zorii acestei zile ne-au amin
tit versurile de mai sus scrise in 
urmă cu cîteva zile de un pio
nier. „Bună dimineața I", părea 
că ne spune întregul municipiu 
Călărași, duminică 23 noiembrie, 
la 5,30. Pe toate străzile, spre 
toate punctele de lucru, oameni 
mulți grăbeau pasul. La 8 eram 
la ușa centrului de desfășurare 
a referendumului de la I.A.S. 
Roseți, la cițiva kilometri de o- 
raș — locul nostru de plecare In 
reportajul de față. După prima 
semnătură am întrebat :

— Deci vă numiți Claudia 
Iordan. Profesia ?

— Mecanizator. Ce să vă mal 
spun, că sânt grăbit, plec în bal
tă, mai avem puțin de arat.

— Un gind despre ziua decazi...
— Ziua de azi și semnătura 

asta eu le inchin vieții, păcii. Am 
47 de ani și sint, de pe acum, 
bunic. O să apuc să fiu și stră

însă din cenușă ca pasărea 
Phoenix. S-a construit apoi, de 
la an Ia an. tot mai mindru si 
mai modern. Este un oraș edi
ficat in condiții de pace. Sint 
toate acestea un puternic in- 
demn la lupta pentru pace, 
urmînd exemplul conducăto
rului drag. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

...în felul său. Pașcani este 
un simbol : distrus de război, a 
înflorit in anii de pace. Votul 
celor mai virstnici locuitori este 
încărcat și de această cuprin
zătoare semnificație.

— De ce doresc pacea ? Pen
tru ca împreună cu tovarășii 
mei să putem munci în tihnă, 
pentru ca toate popoarele lumii 
să se bucure de pace Si tihnă. 
Am urmat îndemnul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
marea adunare populară din 
Capitală, am spus DA pentru 
ca băiețelul meu, în vîrstă de 
6 ani. pentru ca toți copiii lumii 
să crească fericiți, să nu cu
noască niciodată urgiile răz
boiului. (Georgeta Oprea, ope
rator chimist, Combinatul pe
trochimic Pitești).

— Aproape toți membrii bri
găzii in care muncesc au sub 
40 de ani. Noi nu știm ce în
seamnă războiul decît din cărți 
și din filme. Dar știm bine ce 
înseamnă pacea, știm ce am 
realizat și ce putem realiza in 
condiții pașnice. în numele 
certitudinilor noastre. In nume
le viitorului fericit, am spus 
DA — hotărîți să urmăm înflă- 
căratele îndemnuri ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu de a 
ne întări semnătura, de la re
ferendum prin noi fapte de 
muncă. (Ilie Gurițoiu. adjunc
tul șefului brigăzii Berbești — 
Antrepriza de construcții căi 
ferate Rîmnicu Vîlcea).

brie. Dintre destoinicii comba
tanți de pe frontul construcției 
socialiste, reporterul retine nu
mele caporalilor Mihai Filipiuc, 
Marin Tița și Petre Prunaru, al 
fruntașilor Dănut Savin. Eugen 
Marcu și Ion Tănase, al solda- 
ților Stelian Cociș, Iulian Avră- 
mescu, Benone Cojocaru. Ro- 
mică Zaharia șl Constantin Ble- 
de. exemple demne de urmat 
în munca pe șantier, cit și în 
perfecționarea pregătirii ostă
șești.

— Trăim o mare satisfacție 
noi, românii — afirma căpita
nul Ion lancu. comandant de 
companie utilaje — pentru că 
primul pas al trecerii efective 
la fapte în domeniul dezarmă
rii ne aparține. îmi exprim do

bunic dacă o să fie pace. Pentru 
asta m-am grăbit azi să semnez.

Peste 500 de mecanizatori, fer
mieri, agronomi. îngrijitori de a- 
nimale se adună acum spre a- 
cest punct pentru a semna și a 
se râspindi apoi pe întinderea 
celor 10 000 de hectare. „Contăm 
azi oe 250 de hectare de arături 
— ultimele — ne spune, semnind 
si el. directorul, ing. Ilie Gher- 
ghescu. Oamenii noștri sint gră
biți și hotâriți. Un succes de a- 
nul ăsta ne îndeamnă la mai 
mult. Am obținut, pe 1 400 de 
hectare, o producție medie de 
4 700 kg de orez la hectar. Iar 
Intr-o fermă, oe 250 de hectare, 
un record : 5 700 kg de orez la 
hectar. Astea sint preocupările 
și ambițiile noastre de viitor".

— Dumneata ?
Tinărul care își așteaptă rîn

dui la semnătură (sintem. de 
data asta, la C.A.P. Roseți) zim- 
bește :

— Șofer. Din familia Chițu.
— Familie mare ?

— E. cine nu-i cunoaște ? spu
ne careva de alături. în '67 
i-a vizitat acasă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Băiatul ăsta, 

rința fierbinte ca exemplul tă
rii noastre să fie urmat și de 
alte state din Europa și de pe 
celelalte continente.

La rîndui său. maistrul mili
tar clasa II Petrache Prodan, 
șef grupă întreținere, arăta :

— Spunind DA pentru redu
cerea cu 5 la șută a armamen

Semnăm in fiecare zi pentru pace!
Zona industrială a municipiu

lui Vaslui — creație a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" — se află 
pe locul de adîncă rezonanță 
istorică de la Podul înalt, acolo 
unde poporul nostru a înscris, 
acum peste cinci veacuri. in 
cartea de aur a istoriei națio
nale. o glorioasă pagină de 
eroism în lupta pentru indepen
dență, libertate și pace. Sintem 
la întreprinderea de materiale 
izolatoare, unitate distinsă re
cent cu „Ordinul Muncii" clasa I.

— împreună cu întregul nos
tru popor — ne declară Vasile 
Roșu, operator la secția carton 
celulozic — ne prezentăm la 
istoricul referendum nu numai 
cu voința nestrămutată de a spu
ne DA hotărit strălucitei iniția

împreună cu copiii și nepoții
Iată-i : vin din toate părțile 

cu coconi și fete mindre, in 
straie de sărbătoare, și iată 
cum Negrești, inima Tării 
Oașului, bătind sincron cu 
pulsul viu al României socialis
te, devine un buchet de culori 
mișcătoare și de larmă sărbă
torească. Peste 11 000 de oșeni 
spun astăzi, aici, la Negrești. 
DA păcii I Cele 41 de centre de 
votare din oraș sint încă din 
zori „asaltate" — cel mai fru
mos asalt din războiul declarat 
războiului.

între gătelile strălucitoare ce 
te poartă cu gindul la frumoasa 
Dochia, între dopurile încărca
te cu mărgele, in marea de 
roșu și tricolor, o năframă dis
cretă. albă. „E muica I — ne 
lămurește cineva. Muica Ana 
Hauși...". Pensionara Ana Hauși. 
in vîrstă de 65 de ani. este cu
noscută de „muică" bună și 
mîndră de copiii și de nepoții 
ei.

In numele celei mai frumoase virste
Pe Șantierul național al tine

retului de la Amenajarea com
plexă a riului Dîmbovița, fiecare 
din cei 1 300 de „absolvenți ai 
scolii de educație prin muncă si 
pentru muncă", așa cum iși spun 
cu mindrie tinerii șantierului, iși 
încep ziua de muncă printr-un 
act de adîncă semnificație pa
triotică, semnind un viguros DA 
in favoarea celui mai Valoros 
bun al omenirii — pacea. în fa
voarea viitorului pe care ei inșisi 
îl întruchipează.

Iată-1 semnind pe fierarul be- 
tonist Gheorghe Nistor. de fel 
d intr-o comună băcăuană. La 23 
de ani. e la al doilea șantier. A 
mai fost la Motru :

— ...Și voi mai ff la multe. 
Căci tara prin noi devine mai 
frumoasă. Ce poate fi mai mi
nunat decît să te bucuri de 
bucuria pe care le-o aduci oa
menilor prin construcțiile ce le 
lași ? Pentru aceasta am spus 
DA I

— Ca buldozerist, știu oe în
seamnă forța mașinii — ne spu
ne Ion Pîslariu. Mașina mea ne

Un popor întreg și-a spus cuvintul. în această oră gravă, cînd 
se află în cumpănă însuși destinul umanității, poporul român 
a. rostit un puternic DA — aprobînd strălucita inițiativă a 
Marelui Erou al Păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pronun- 
țindu-se ferm pentru reducerea cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare, cetățenii României socia
liste iși exprimă speranța că această inițiativă istorică va fi 
urmată și de alte state, că omenirea va reuși să împrăștie ame
nințarea catastrofei nucleare. Cu conștiința că iși spune‘cu
vintul in cea mai fierbinte problemă a lumii contemporane, 
poporul român a votat DA I

Reporterii și corespondenții „Scinteii*

Virgil, era mic pe atunci, dar 
tine minte.

— Aveam sase ani. Sintem opt 
frați. Cind a plecat de la noi din 
casă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a spus : „Să fiți fericiți și să 
trânti in pace !". Așa s-a și în
tâmplat. Toți ne-am împlinit în 
viață după cum am vrut, ca toa
tă lumea. Sora mai mare e mun
citoare la „Confecții", Necu- 
lai. mecanic la „Republica", 
Alexandrina, țesătoare la co
voare. Gheorghe. electrician la 
I.M.U.A.B., Alexandru, lăcătuș... 
Toți cu casele și cu familiile lor. 
Da. sintem fericiți și trăim in 
pace.

Străbatem din nou Călărașiul 
cu străzile sale încă animate de 
mulțimea celor ce se îndreaptă 
spre locurile de muncă și care 
își vor începe ziua prin apăsa
tele lor semnături pe referendu
mul păcii.

Ora 6,30. dimineața. Combina
tul siderurgic Călărași. Cea mai 
mare parte a celor peste 4 700 de 
oameni ai muncii și-au pus deja 
semnătura. Urmează să apară 
schimbul ce a lucrat noaptea, 
schimbul ce și-a pus mai intii 
semnătura In oțel. Stăm de 
vorbă între timp cu cițiva din
tre cei ce vor intra în schimbul 
de zi. Notăm Cele spuse de 
inginerul Aron Jeciu :

— Combinatul nostru s-a dez
voltat mult și urmează să cu
noască o nouă extindere. Prac
tic, pină la sfîrșitul cincinalu
lui, trebuie să ajungem la mai 
bine de patru milioane tone 

telor. efectivelor și cheltuieli
lor militare, mi-am dat votul 
pentru dezvoltarea tot mai pu
ternică a . patriei noastre, pen
tru viitorul ei de pace și pros
peritate. pentru viitorul intregii 
omeniri, de care noi. locuitorii 
de azi ai planetei, sintem direct 
răspunzători.

tive a iubitului nostru conducă
tor. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Eroul păcii, d și sprijinind din 
toată ființa noastră și întărin- 
du-ne semnătura prin fapte 
deosebite — fapte ale muncii, 
fapte ale păcii. Producem o 
gamă largă de materiale de 
construcție și izolatoare pentru 
șantierele patriei, pentru ridi
carea a noi uzine și ansambluri 
de locuințe. E firesc, deci, ca. 
în primul rind. noi. cei care le 
înălțăm, să dorim pacea, să 
milităm neabătut pentru înfăp
tuirea ei. Am semnat astăzi. 23 
noiembrie, in dreptul coloanei 
DA ; și vom semna, prin mun
că, in aceeași coloană, in fie
care zi a vieții noastre.

.— Numai neamul nost’, prin 
citi votează azi pentru pace, e 
o forță a păcii — zice ea.

Și. intr-adevăr, trei fedori și 
o fiică, ginerele si trei nurori, 
iar dintre nepoții la primul vot 
— două fete și un fecior — spo
resc rindurile celor ce se pro
nunță pentru pace, pentru viată, 
pentru muncă și invățătură in 
pace. Nepotul. Mircea Hauși. 
este elev in ultimul an aici in 
Negrești Oaș. chiar la liceul 
unde predă istoria . tatăl său. 
profesorul Aurel Hauși.

— Ca toți fiii oșenilor — ni 
se confesează Mircea — am în
drăgit mult pădurea. Vreau să 
fie pace, să urmez facultatea de 
silvicultură, să ridic pe altă 
treaptă dragostea de pădure a 
oșanului. Să ocrotesc copacii 
cum se ocrotesc oamenii... Am 
spus DA fiindcă vreau să 
trăiască in liniște întregul pă- 
mint, să piară războaiele.

tezește drum frumosului, des
chide front, dar de lucru, nu de 
moarte. Să veniți la vară să ve
deți ce minunăție de lac albas
tru au lăsat buldozerele-n urmă...

Descoperim si un tinăr în vîr
stă de aproape... 50 de ani. In
ginerul Aurel Mihut. șeful bri
găzii Lacul Morii :

— Da. mă socotesc tînăr. Cu 
fiecare nouă lucrare mă simt 
mai tinăr. Și am înălțat vreo 30 
de baraje. Așa e omul : ultima 
lucrare ii e cea mai dragă. La 
mine, cea mai nouă e Lacul Mo
rii — 250 de hectare. 20 de mi
lioane metri cubi de, apă. Mi-e 
cea mai dragă poate si pentru 
că am lucrat alături de acești ti
neri minunați. Pentru această 
veșnică tinerețe am semnat DA 
— DA păcii, DA tinereții, DA 
vieții trăite in pace.

...Declarații oulese de reporter 
pe malurile riului Dîmbovița, 
artera de apă a orașului Bucu
rești. metropolă care astăzi. 23 
noiembrie 1986. este Capitala 
Mondială a Păcii.

oțel pe an. otel pe care II vrem 
de tot mai bună calitate, „scos" 
in condiții tot mai eficiente.

— Da. un otel care să fie fo
losit pentru uneltele și con
strucțiile păcii. De aceea am și 
spus DA la referendum.

— Cum vă numiți 1
— Marian Matei, oțelar.
— Vă rog să considerați că si 

eu am dat o asemenea declara
ție, ne spune un alt oțelar din 
apropiere.

— Numele dumneavoastră ?
— Poate fi al oricăruia dintre 

noi. Vă rog să mai scrieți 
că ÎI mulțumim tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru a- 
ceastă nouă și hotărită inițiati
vă de pace care oferă lumii 
exemplul cel mai ferm și mai 
concret pentru folosirea resur
selor omenirii In scopurile dez
voltării și ale vieții.

Printre oameni 
grăbiți și... 
punctuali

„Stimați călători, acei dintre 
dumneavoastră care vor să se 
exprime prin semnătură la re
ferendumul păcii o oot face și 
la noi in stație, la secția ame-
(Continuare în pag. a IV-a) _________ >
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Întîmpinați cu manifestări de vibrant entuziasm, de înaltă stimă și profundă recunoștință

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

au votat împreună cu oamenii muncii de la întreprinderea „23 August" din Capitală

(Urmare din pag. I)
După morpentul solemn al votării, care 

. a avut loc la clubul întreprinderii, to.- 
! varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
i Elena Ceaușescu au fost înconjurați, din 
; nou, cu multă afecțiune, de pionieri și 

■ șoimi ai patriei, care, înmînîndu-le bu
chete de flori, le-au reafirmat, în versuri, 
calda lor recunoștința
Din inimi de copii vă mulțumim
Că ne vegheați cu dragoste deplină,
Ne dați elan, putere și lumină, 
Că-n liniște și pace noi trăim !

Tn acest timp, corul Palatului Pionie
rilor și Șoimilor Patriei a interpretat cîn- 
tecul, intitulat sugestiv, „Copiii țării vor 
să fie pace“ :
Al României Președinte
Erou viteaz între eroi
Cu drag și inimă fierbinte
Mereu veghează pentru noi
Să creștem ca o primăvară

I Sub gloriosul tricolor
Cu dragoste de neam și țară
In viitor încrezători.

Copiii țării vor să fie pace
Și anii să le fie însoriți
Să-nvețe, să muncească,
Să se joace
Cu toți copiii lumii înfrățiți.

Prin gesturi emoționante, prin cîntec 
ș i vers,. au fpst. rnanifestatetWrt^-BW&te 
de nemărginită dragoste și-^frieredet'e in 
gloriosul nostru partid cofritlftisK. ,,ta 
conducătorul său încercat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care călăuzește cu 
înțelepciune și cutezanță revoluționară 
țara și poporul spre orizonturi tot mai 
luminoase de progres și prosperitate.

S-a dat expresie stimei si prețuirii deo
sebite fată de tovarășa Elena Ceaușescu, 
pentru contribuția importantă ce o aduce 
la dezvoltarea multilaterală a tării, la pu
ternica înflorire a științei. învătămîntului 
și culturii românești, pentru activitatea 
neobosită ce o desfășoară pentru ca mi
nunatele cuceriri ale geniului uman să 
fie folosite exclusiv în slujba omului, a 
propășirii întregii umanități.

în versuri sugestive, rostite în aceste 
clipe sărbătorești, s-a relevat hotârirea 
tuturor cetățenilor tării de a susține, 
printr-o puternică angajare patriotică, 
prin faptele lor de muncă, telurile no
bile ale noii inițiative de pace a Româ
niei socialiste, inspirată din concepția 
profund umanistă a secretarului general 

al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
convinși fiind că mărețele planuri de dez
voltare a patriei pot fi înfăptuite numai 
în condiții de pace si colaborare interna
țională. intr-un climat de înțelegere și 
securitate deplină :
Poporu-ntreg, azi, își trăiește ceasul
De rațiune și de sărbătoare
Și-i Itftninează hrima și
Chemarea pentru pace-ntre

popoare.

O lume fără arme susține cu putere
Eroul națiunii, al patriei ales,
Căci azi, în România, o uriașă vrere 
Votează pentru pace,

victorii și progres.
A fost pusă pregnant în lumină voința 

întregii națiuni de a ’urma, cu credință si 
in strinsă unitate, pe conducătorul iițbit 
în opera istorică de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si de 
înaintare a României spre comunism :
Urmîndu-vă exemplul,

urmăm a țării cale

De pace și-mplinire
în propriul destin 

Prefigurăm prin vreme
victorii epocale 

Noi toți, prin fapta noastră, 
în anii care vin.

Dînd. votul pentru pace,
ne-adeverim voința 

De a munci mai spornic
în comunist avînt

Să ne înflorească țara —
aceasta ni-i credința 

In cinste și dreptate
uniți prin jurămînt.

Mari coruri reunite au interpretat cîn- 
tecul atît de scump nouă, tuturor, „Parti
dul — Ceaușescu — România".

înainte de a părăsi clubul întreprinde
rii. adresîndu-se ziariștilor străini veniti 
să relateze despre referendumul privind 
reducerea de către România a armamen
telor. efectivelor și cheltuielilor militare.

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus :
„După cum vedeți, poporul român votează pentru pace. Și am 

dori ca toate popoarele lumii să voteze pentru pace.
Puteți să spuneți președintelui S.U.A., Ronald Reagan, și secre

tarului general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, că tineretul, 
copiii și poporul român doresc cu toții pacea.

Copiii - și sovietici, și americani — toate popoarele doresc 
pacea și așteaptă să se facă un gest în această direcție, în acest 
an sau în anul viitor, să se renunțe la armele nucleare, sq se 
ajungă la înțelegeri. Aceasta este'voința; acesta esle votul nostru.

Să facem ca Europa, America, Africa, toate continentele, toate 
popoarele să trăiască în pace, fără arme nucleare.

Presa trebuie să ajute în 
acest lucru".

La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați, din nou, cu deosebită însuflețire 
de miile de bucureșteni aflați pe pla
toul din fata întreprinderii. S-a aclamat, 
cu dragoste și mîndrie, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — România, pacea și prie
tenia !“. Formații corale au interpretat 
cîntece patriotice, revoluționare.

Cei prezenți au urat, cu toată căldura, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu multă să
nătate, putere de muncă, noi și mărețe 
împliniri în activitatea ce o desfășoară 
în fruntea partidului și statului, spre bi
nele poporului și gloria nepieritoare a 
României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl to
varășa Elena Ceaușescu au fost invitați 
să se prindă în Hora păcii.

23 noiembrie 1986. O zi memorabilă 
în care toți cetățenii patriei și, împreu
nă cu ei. secretarul general al partidu
lui. președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Cqaușescu, au votat, într-o sem
nificativă unitate de gînd și voință, pen
tru reducerea cu 5 la sută a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor militare 
ale țării, măsură inițiată în numele in-

■
ț

*

ț

*

REFERENDUMUL
- sub seninul unei înflăcărate chemări

Hai să ne unim popoare 
în luptă cu mic, cu mare, 
Să trăim liberi sub soare 
Fără arme nucleare!

Să strigăm cu toții iară, 
Cei ce vor război să piară, 
Să fie flori pe cîmpie 
Și-o lume de omenie!

Iarba rea din holde piară,
Din lume ura dispară, 
Toți cei cu inimă bună-
Est și Vest - mină în mină.

Din Pirinei la Carpați 
Să trăim uniți, ca frați 
în muncă, pace deplină. 
S-avem o viață senină.

Să facem din tun tractoare,
Din atom lumini, izvoare,
Din rachete nucleare
Pluguri de arat ogoare.

Noi sîntem Puterea Mare.
. Hai la luptă, deci, popoare I 

Pentru pace și dreptate, 
Pentru viață-n libertate!

lupta pentru pace ți sper că veți face

tereselor supreme ale poporului român, 
al apărării valorilor civilizației univer
sale, care exprimă hotărârea României 
de a contribui activ, nemijlocit, la, în
făptuirea dezarmării, de a-și făuri un 
viitor fericit, socialist și comunist, într-o 
lume a păcii, înțelegerii și colaborării 
între toate națiunile.

Toți cei ce trăiesc și muncesc și-au 
reînnoit, în această zi istorică, prin vo
tul lor, angajamentul ferm de a acționa 
cu întreaga energie și capacitate crea
toare, cu elan revoluționar, pentru 
transpunerea neabătută în viață a ge
neroaselor idei umaniste cuprinse în 
magistrala cuvîntare rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna 
marii adunări populare din Capitală, 
care a avut loc în întîmpinarea referen
dumului, pentru realizarea exemplară a 
prevederilor planului pe acest an și pe 
întregul cincinal, a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XlII-lea al P.C.R., pen
tru ridicarea României pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație, pentru 
creșterea contribuției sale la înfăptuirea 
unei păci trainice, aspirația cea mai 
fierbinte a poporului român, a tuturor 
națiunilor lumii.

*
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DA! DIN MILIOANE DE CONȘTIJNȚE
DA! DIN MILIOANE DE INIMI

(Urmare din pag. a Il-a)
najală în incinta gării". Este 
anunțul pe care difuzoarele 

■ stafiei de cale ferată Ciulnita 
îl repetă după fiecare sosire a 
unui nou tren de călători. Din
tre oei ce răspund invitației se 
opresc si ine dau citeva amă
nunte membrii familiei lanchiș. 
„Ne-a prins evenimentul pe 
drum, ne explică zimbind Ște
fan lanchiș. De altfel, nu este 
un fapt neobișnuit pentru mine, 
căci sint ceferist. Lucrez in 
București, unde si locuim".

— Am fost la bunici, la Dra- 
galina. ne informează prompt 
cel mic. Maximilian.

— Intr-adevăr. precizează 
mama sa, acum mergem acasă 
la București. Ajungem pe la 
zece, dar am vrea să se știe 
mai repede că noi sîntem pen
tru dezarmare și pace.

In sală pătrund mereu cefe
riști și călători.

Tovarășul Ion Antonaru, se
cretarul comitetului de partid, 
iși aruncă o privire pe tabele 
și spune :

— Au semnat 85 la sută 
din oamenii noștri. Acum tre
buie să apară și tura de la 
triaj, care a lucrat azi-noapte. 
Vă dați seama că avem un triaj 
destul de mare. A. uite că au 
și apărut ! Punctualitate de... 
C.F.R. ! Vă spuneam de triaj, 
continuă el. Prin extinderea 
realizată în prezent, cu punere 
in funcțiune in luna viitoare, 
am realizat practic un nou triaj, 
care dublează capacitatea ac
tuală. Urmează ca pînă la sfir- 
șitul cincinalului să facem o 
nouă dublare, căci mărfuri, pro
duse ale muncii noastre vor fi 
tot mai multe.

Dinspre Ciulnita spre Slobo
zia. Ne oprim în mijlocul cîm- 
piei. acolo unde combinatul 
chimic tronează ca un vapor 
uriaș, definitiv ancorat in mij
locul oceanului de pămînt. Pă- 
mint pe care il faoe tot mal 
rodnic, mai darnic cu truda 
oamenilor, prin îngrăsămintele 
produse aici.

— Am pus la punct tehnolo
gia de producere a Îngrășămin
telor lichide — ne informează 
directorul Combinatului, Ion 
Hanaru. Realizăm cite 1 200 
tone pe zi. Ele Se mai produc 
și in alte locuri din tară, dar 
mindria noastră constă in fap
tul că am făcut această insta
lație complexă exclusiv cu for
te proprii, prin autodotare.

Discuția o purtăm Ia unul din 
punctele de votare. Este ora 9 
și membrii comisiei și-au în
cheiat misiunea. Au votat toți 
cei 2 000 de oameni ai muncii 
din combinat, inclusiv... oei din 
schimbul de după-amiază.
. 'înainte de a intra. în. munici
piul Slobozia. îhtrerupem pen
tru moment aces't traseu spre a 
da cuvîntul altor membri ai 
echipei noastre de reportai 
care, tot la ora 8. au pornit din 
Constanta, cu punct de intilnire 
la Slobozia.

Un grandios 
mesaj al păcii 

tirile pentru ca în cel mai scurt 
timp să trecem la exploatarea 
țițeiului din Marea Neagră și să 
expediem la țărm primele canti
tăți de aur negru, și-au expri
mat. în unanimitate, aprobarea 
deplină fată de noua inițiativă 
de pace a României de a redu
ce cu 5 la sută armamentele, 
cheltuielile si efectivele milita
re". In numele echipajului sem
nează șeful platformei, ing. Va- 
sile Tăbănescu. Apoi radiogra
mele au continuat să sosească 
fără întrerupere de la platfor
mele ..Fortuna". „Orizont", 
„Prometeu" și „Atlas".

Citeva minute mai tirziu.
La statia radio-coastă a 

NAVROM. șeful turei de servi
ciu, Ghirică Mărunțelu, ne ara
tă un teanc de radiograme de 
la zeci si zeci de nave aflate 
pe diferite meridiane ale glo
bului. Printre ele cargoul „Că- 
ciulata". petrolierul „Biruința" 
și mineralierul „Baia de Arieș". 
Echipajele iși exercitaseră 
dreptul de vot cu o oră. două 
și chiar cu 8 ore mai devreme, 
în funcție de fusul orar pe care 
se aflau și comunicaseră în 
tară, prin radiograme, rezulta
tul referendumului : aprobarea 
unanimă fată de noile demer
suri de pace ale României, ale 
conducătorului partidului și 
statului nostru. Citim în radio
grama transmisă de echipajul 
navei ..Cozia". care navighează 
in Oceanul Atlantic : „Voturile 
noastre pentru pace se -unesc 
cu voturile milioanelor de oa
meni ai tării ' intr-un DA 
hotărît. ce va face să răsune 
cu putere în lume glasul ferm 
al unui popor ce aduce o con
tribuție de mare însemnătate la 
cauza colaborării și păcii".

Urmînd traseul nostru de re
portaj. pornim spre Dunăre că
lătorind de-a lungul Canalului

Semnături in oțel, semnături Io referendumul muncii pașnice, în Combinatul siderurgic din Călărași Foto : Eugen Dichiseanu

Consemnăm o realitate: marea 
familie a celui mai mare com
binat de ciment din tară e alcă
tuită din numeroase familii de 
cimentiști care au venit să vo
teze împreună. Șeful de atelier 
Iustin Iliescu venise împreună 
cu soția. Ancuta. laborantă, cu 
fiul și nora. Adrian și Carmen, 
care lucrează ca specialiști in 
metrologie ; maistrul Nicu Le- 
tea vota împreună cu soția și 
fiica, muncitoare in combinat, 
lăcătușul Ilie Cotirlă, care lu
crează de 34 de ani ca lăcătuș, 
vota împreună cu fiul său, Du
mitru, care-1 urmează în me
serie.

Tot pe „Drumul Soarelui", a- 
jungem la Cernavodă, unde se 
edifică prima centrală nuclearo- 
electrică din România. La ora 
8.30. cind poposim aici, numai 
drapelele roșii și tricolore, lo
zincile de pace care pavoazează 
intrarea în incinta platformei 
și sediile celor 32 secții de vo
tare mai aminteau că această zi 
a fost o zi a votului. Construc
torii votaseră, se ăflau acum 
la toate fronturile de lucru. 
Secretarul comitetului de partid. 
Petre Guțu, pe care-1 întilnim 
împreună cu comisia de votare 
de pe platforma nuclearo-elec- 
trică,- făcind bilanțul acestui act 
politic, ne comunică faptul că 
au votat, printre primii, com- 
ponenții brigăzii conduse de in
ginerul Mihai Țandără, care lu
crează la montajul instalațiilor 
nucleare ale primului reactor, 
maistrul Nicolae Hînsăi șeful 
stației de betoane, laboranta 
Floare Lazăr.

Reluăm acum, din inima Bă
răganului. din Slobozia, traseul 
nostru...

Ne oprim Ia liceul de matema- 
Hcă-fizică in jurul orei 10. Dar 
Si aici am ajuns... prea tirziu. 

lari mîcl. Intrăm după el Ia casa 
de cultură. Sala plină de copii, 
scena de asemenea. Pe scenă se 
dansează. Ne așezăm alături de 
o fetită, o gîgilice...

— Cum te cheamă 7
— Andreea Radu și am cinci 

ani și jumătate.
— Andreea, spune-ne tu dacă 

știi oe este pacea 7
— Da. știu. Să nu vină răz

boiul la noi. să fie liniște, asta 
e pacea.

— Si războiul ce este 7
— Nu prea știu... Știu că nu 

e bine.
— De ce 7 Ce se Intîmplă 7
— Se intîmplă că la război 

oamenii mor. Si asta nu e bine. 
Nu-mi place cind oamenii sint 
bolnavi și mor.

— Ce vrei să fii tu. Andreea?
Ochi mari. negri, privire 

limpede, hotărîtă :
— Eu ? Doctoriță. Doctoriță 

de oameni.
— înțelegem : ca să nu fie 

oamenii bolnavi și să nu moară.
— Da.
— Părinții tăi unda sînt 

acuma 7
— S-au dus să voteze pentru 

pace.
Două rînduri mal în fată ne 

așezăm lingă Iulian Victor Po
pescu. in virstă de sase ani, 
clasa I.

— Iulian, oe este războiul 7 
Tăcere lungă, frunte îngindu- 

rată. apoi o ridicare din umeri i
— M-am gindit : nu știu.
— Nu te joci niciodată de-a 

războiul 7
— Păi. nu știu ce este...
— Dar pacea știi ce este 7
— Este cind oamenii se duc

Oameni mari ji dragi și Inteleptt. 
Vegheati ca zîmbetul nostru

să înflorească in soare.„ 
Atunci, acest minunat pămînt 
Va fi doar floare. $i zimbet.

Si lumină.
Nicolcta Mihalcea, clasa a VllI-a

Zi de muncă 
și de sărbătoare 

a păcii
Ne întoarcem în lumea oame

nilor mari (și dragi si înțelepți). 
In lumea preocupărilor lor ma
jore din această zi. Sintem la 
Trustul județean I.AJ5. Ialomița. 
Directorul trustului, ing. Nicolae 
Popescu, vorbește prin statia de 
radio -cu toate unitățile din ju
deț. Pe rind. Șl chiar in această 
clipă se află in emisie I.A.S. 
Stelnica.

— Au primit titlu] de Erou al 
Noii Revoluții Agrare — ne spu
ne directorul. Vreți să le puneți 
citeva întrebări 7

— Da. chiar ne interesează. In 
ce stadiu sinteti cu referendu
mul 7

— Din 563 mai eu de semnat 
doar opt. Sint undeva departe, 
in ci mp.

— La ce lucrați astăzi 7
— Acțiunea cea mai importan

tă este terminarea arăturilor a- 
dinci. De fapt, le-am cam ter
minat $i am și dat 60 de trac
toare să a iute la amena jarea 
orezăriilor de la Vlădeni. Restul 
de tractoare lucrează la fertili
zări. Lingă mine e mecanicul 
Constantin Afanase. Vreți șă 
vorbiți și cu el 7

Milioane de femei, milioane de mame din România socialistă, asemeni muncitoarei Iustina Ghiță, 
de la întreprinderea „Automatica''-București. au spus, ieri, DA I din toată inima pentru viitorul țării, 

pentru viitorul copiilor lor, pentru pacea lumii Foto : Sandu Cristian

săpat in 
pămintul țării

Soarele răsare la .Constanța, 
din mare, eu un fragment de 
secundă mai devreme față de 
restul țării. In dimineața aces
tei zile de duminică ne-am 
alăturat pașii celui mai puter
nic șuvoi de oameni. Se îndrep
tau spre unitățile marelui port 
maritim al țării, unde iși des

Vasile Anton, cooperator din Munteni - Buzău (Ialomița), a iscă
lit apăsat pentru dreptul la liniște și pace al țăranului, ale cărui 
viață și muncă s-au asociat întotdeauna cu liniștea, cu pacea

fășoară activitatea în flux con
tinuu aproape 30 000 de docheri, 
navigatori, mecanizatori... In
trăm la întreprinderea de foraj 
și exploatare a sondelor marine 
(„Petromar"). Se primesc aici, 
in clipa asta, de pe platformele 
de foraj din zona continentală 
a mării (aceste insule de oțel 
ale tării primesc sărutul soa
relui cu iacă un fragment 
de secundă înaintea orașu
lui) primele vești. Și. intr-a
devăr. la citeva minute după 
ora 6. tovarășul Cornel Hin- 
cu, ne pune sub ochi ra
diograma sosită de Pe platforma 
..Gloria", in care se spune : 
„Toți cei 54 de sondori marinari 
care au întîmpinat acest mare 
eveniment politic din viața tării 
cu un remarcabil succes in pro
ducție, încheind complet pregă- 

Dunăre — Marea Neagră. în 
această dimineață a referendu
mului păcii, privind grandioasa 
construcție, medităm la marea 
semnificație pe care o poartă. 
Canalul este, prin el însuși, un 
mesaj al păcii, un apel la ra
țiune. un magistral exemplu 
privitor la ceea ce poate clădi 
omul in folosul omului atunci 
cind întreaga sa voință și ca
pacitate de creație^ sint închi
nate muncii pașnioe. dezvoltă
rii. Natura, geografia planetei 
poate fi astfel transformată nu 

prln distrugeri șl pustiiri, ci 
prin mari construcții ale vieții.

Facem un scurt popas la 
Medgidia, la cel mai mare com
binat de lianți și azbociment 
din țară. Aici. în acest an. a 
fost dată în folosință cea mai 
modernă linie de fabricație, de 
3 000 tone clincher. Și tot aici, 
pină la sfîrșitul anului, urmează 
să mai intre in funcțiune o nouă 
capacitate de producție, fabrica 
de var. Cu cimentul produs aici 
s-au realizat temeliile unor 
mari edificii . ale socialismului, 
cum ar fi hidrocentrala Porțile 
de Fier, combinatele siderurgice 
de la Galati și Călărași, eclu
zele și zidurile de susținere ale 
Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, mii și mii de aparta
mente și edificii social-cultu- 
rale.

— Toți elevii au votat — ne 
spune o profesoară. Dar adau
gă: cred că gindurile lor despre 
evenimentul de azi le puteti afla 
și citind aceste versuri pe care 
le-a lăsat aici, cind a semnat, e- 
leva Dumitra Tudor, din clasa a 
X-a. Se cheamă „Referendumul 
Păcii" : Urias detașament de e- 
roi ! în frontul muncii liberi 
mărșăluind / Din inimi VIAȚA 
si PACE rostind / Răscolitor în
demn pornit de la noi. // O ae- 
neratie a păcii semnăm ca să 
fim / Asa cum dorește acel ce-l 
iubim / Al Păcii Erou, Președin
tele Tării / Omul ce luptă spre-a 
ne fi senini zorii !

Printre listele cu cele 1 000 de 
semnături mai găsim un mesaj 
lăsat de elevii clasei a Xl-a : 
„Sintem recunoscători tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru tot 
ceea ce face pentru liniștea și 
viitorul nostru, pentru dezvol
tarea noastră spirituală, pentru 
progresul științei".

Interviu 
cu... viitorul

Prin fereastra unei instituții 
din centrul orașului se aud su
netele limpezi ale unui pian. O 
melodie simplă, un joc de sune
te cristaline. Citim : „Școala de 
muzică". Intrăm și, orientin- 
du-ne după sunetele pianului, 
nimerim intr-o sală, o mică sală 
de concert. Fără spectatori. La 
pian o fetită exersează. Ne pri
vește, zimbește si cintă mai de
parte. Apoi cîntecul se încheie.

— Cum te numești 7
— Cornelia Sima. Am zece ani 

și sint în clasa a patra...
— Ce cintai 7
— Un cintec românesc de pace.
— De ce 7
— Așa. mi-am amintit. Părin

ții mei .tocmai au plecat să sem
neze la referendum.

— Ce înseamnă pentru tine 
acest referendum 7

— Pentru mine Înseamnă o 
dorință : să fie pace, să pot cîn- 
ta in liniște... Pacea este drep
tul meu la muzică si la viată.

— Iți mulțumim. Cornelia.
Da, iată o idee : să luăm mai 

multe interviuri copiilor, cej^r 
care n-au încă drept de vot. dar 
atît de frumos, de limpede, de 
tulburător iși exprimă opțiunea 
lor pentru pace, pentru o lume 
fără arme, pentru viitorul ce-l 
reprezintă ei înșiși. Ieșim din 
nou în stradă si mergem pe 
urma pașilor unui grup de sco- 

la film, copiii cîntă șl rîd șl se 
joacă...

— Ce vrei tu să fii. Iulian 7
— Nu șthj. nu m-am gindjt.
— Unde locuiești 7
— Aici, alături, la bloc.
— Tu știi cind s-a construit 

blocul tău 7
— Nu.
— Dar orașul 7
— Nu știu.
— Și iti plaoe 7
— Foarte mult.
Și de oe nu i-ar place 7 Slo

bozia e un superb oraș nou. 
Chiar dacă pentru multi dintre 
copiii lui pare că asa ar fi fost 
de cind lumea. S-a construit 
pentru ei. pentru copiii tării, 
pentru viitorul lor. pentru ca ei 
să poată spune mereu că nu 
știu ce este războiul.

Ne ajunge din urmă insă o 
școlărită ceva mai mare.

— Dumneavoastră sinteti zia
riști 7 Vă rog să publicați și 
asta. Am aflat că vorbiți cu 
copiii despre pace. Eu. deși nu 
m-ati întrebat nimic, vă răs
pund cu asta, cu o poezie.

lat-o :

Dacă pacea ar fi un copil. 
Atunci tot pămintul ar zimbi

copilărește. 
Dacă pacea ar fi o floare. 
Atunci tot pămintul ar înflori. 
Dacă pacea ar fi o rază de soare. 
Terra ar fi scăldată in lumină. 
Culegeți, copii, florile sufletului 

vostru curat 
Si împrăstiati-le în zori... 
Atunci pămintul va înflori 

lumină.

La primul ei interviu, Andreea Radu ne explică ce este pacea...

îi cerem un gind personal le
gat de evenimentul zilei.

— Aproape toti de la noi s-au 
prezentat la referendum incă de 
Ia prima oră. Un gind 7 Păi. e 
simplu : Am spus „DA“ gîndin- 
du-mă la munca noastră, la li
niștea muncii si a caselor și a 
ogoarelor, la fertilitatea pămîn- 
tului. la proiectele noastre de 
viitor, la copiii noștri si la co
piii copiilor noștri.

— Aveți copii 7
— Doi. Sint mari. Ml-au dat 

telefon si mi-au spus că au 
votat si el. Erau bucuroși.

încă o convorbire.
— Pe recepție ing. Petre Du

mitrescu. directorul I. A. S. 
Ograda.

Ii cerem si Iui să ne vorbeas
că despre ziua de azi.

— Cel mai important punct al 
zilei s-a si consumat la noi. Au 
semnat toti. Acum sintem la 
muncă. Si muncim din plin 
pentru că âm obtinut anul ăsta 
rezultate care ne obligă si ne 
ambiționează. Recoltele au fost 
duble sau chiar triple fată de 
anii trecuti. la griu. la orz. la 
porumb. la floarea-soarelui. 
Trebuie să mergem mai depar
te. Si o să ajungem mai de
parte dacă o să fie pace. Ter
minat.

Situația luată prin radio ara
tă că oe zecile de mii de hec
tare ale celor 13 I.A.S.-uri din 
județ se .află acum mii si mii de 
oameni lucrînd pentru recoltele 
anului viitor. Pentru un viitor 
pe care 11 vor cu liniște, cu 
pace, cu spor. Aceasta este, de 
fapt, semnificația majoră a 
acestei zile de muncă în zi de 

duminică. E o duminică a spe
ranței. a dorinței de pace si 
dezarmare, a încrederii in ra
țiunea lumii.

Pornim mai departe in dru
mul nostru spre București. Tre
cem prin localități în care, pe 
frontonul unor clădiri, flutură 
drapele roșii și tricolore — 
semnul de sărbătoare al muncii 
noastre de azi.

Ne oprim la C.A.P. Munteni- 
Buzău. Unitatea e de două ori 
Erou al Muncii Socialiste.

Aflăm de la comisia de vo
tare că aproape toti oamenii 
si-au exprimat opțiunea la re
ferendum. Acum, intărind votul 
prin fapte de muncă, sutele de 
cooperatori din fermele de 
cîmp și cei peste 160 de îngri
jitori de animale se află la tre
burile lor. Totuși, iși fac apari
ția cîtiva ultimi sosiți. Norocul 
fotoreporterului nostru care 
voia să surprindă citeva figuri 
expresive de țărani. I-a găsit 
si acum îi pîndeste prin vizorul 
obiectivului fotografic. Intre 
timp discutăm cu președintele 
C.A.P.. Gheorghe Ghiță.

— Avem multă treabă. Că ul
timii ani n-au prea tinut cu 
noi. ne-au... insultat cu seceta 
lor („insultat", așa a zis ! n.n.) 
Că savantii ăștia ai lumii care 
Iși cheltuie puterea ca să năs
cocească mijloace de ucidere a 
omenirii mai bine s-ar ocupa 
de dirijarea climei, ar fi ceva 
care ar aduce un folos nemai
pomenit omenirii. Pină atunci, 
noi compensăm neajunsul prin 
munca noastră. Că știm să 
muncim, am știut intotdeauna.

Citiva kilometri mai încolo, 
In comuna Balaciu. La punctul 
de vot de la primărie, comisia 
mai așteaptă o bătrmă. Care 
nu se știe de ce n-a venit incă. 
Plecăm. In ușă insă ne intilnim 
cu o femeie in virstă. Aflăm că 
era chiar persoana așteptată.

— Iertați-mâ, maică — zice 
ea — că de venit tot am venit. 
Da' eu zic așa : că pentru pace 
nu-i tirziu niciodată...

Zimbim și pornim mai 
departe.

Ultimul nostru popas : orașul 
Urziceni. O localitate renăscu
tă. Un fost tîrg de Bărăgan 
chemat acum la o existentă 
nouă și demnă. Ceva mai mult 
de 17 000 de locuitori, dintre 
care majoritatea lucrează în 
cele cîteva întreprinderi moder
ne. Aflăm aici, la primărie, 
două lucruri : că nu mai avem 
ce fotografia la ora asta (e 
11,30), decit dacă vrem să pozăm 
comisii care joacă șah sau 
citesc. Apoi că înscriși în liste 
pentru referendum au fost 
14 902 cetățeni, dar că, pînă la 
ora zece, iscăliseră... 15 866. Cu 
aproape o mie mal mult.

Ostașii armatei Republicii Socialiste România, armata poporului, 
armata păcii, spun DA dezarmării, spun DA păcii

Tipografii „Scinteii" semnează pentru a tipări numai vești despre 
pace și înțelegere intre popoare

— A fost o greșeală în liste 7 
_— Nicidecum. Listele au fost 

cit se poate de corecte.
— Și atunci 7
— Gîndiți-vă la dorința cetă

țenilor de a se exprima la acest 
referendum cit mai devreme, 
gindiți-vă la nerăbdarea lor și 
o să înțelegeți. Au semnat la 
noi foarte multi oameni aflati 
prin Urziceni in tranzit. Nu 
uitați că Urzicenii se află în- 
tr-o răscruce a drumurilor.

Absolut firesc. Pentru că oa
menii, toți oamenii acestei țări 
iubitoare de pace, vor să trăias
că în pace, să-și știe asigurată 
liniștea muncii, și liniștea cămi
nelor, liniștea viitorului.

Mihai CARANFIL, 
Ion MARIN, 
Georqe M1MAESCU, 
Mihai V1SOIU,
Mihai DUMITRESCU
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Un vot in numele vieții 
întărit prin remarcabile 

fapte de muncă
In ziua referendumului de la 23 noiembrie, o dată cu expri

marea totalei adeziuni la noua inițiativă de pace a României 
socialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii 
de pe intreg cuprinsul țării, din diverse sectoare da activitate au 
obținut însemnate succese in producție, dovedind in felul acesta 
vocația constructivă a poporului nostru, dorința lui de a înainta 
ferm pe drumul progresului ți civilizației. Din multele, foarte 
multele știri sosite ieri la redacție, prezentăm azi un grupaj 
cqre ilustrează tabloul insuflețitor al hărniciei și abnegației mun
citorești. ' .

PORȚILE DE FIER : 
Mai multă energie 

electrică 
pentru progresul patriei

La Porțile de Fier I și Porțile 
de Fier II — două locuri de 
muncă cu „foc continuu" — 23 
noiembrie a fost o zi cu semni
ficații aparte. Fiecare schimb a 
consemnat în cronica muncii 
realizări pe măsura dăruirii și 
răspunderii cu care energeti- 
cienii s-au angajat să încheie 
primul an al cincinalului cu în
semnate depășiri de plan, tn 
locurile dinainte stabilite, dună 
orele de superb efort, virstnici 
și tineri, au spus și aici un DA 
hotărit pentru pace, pentru ca 
poporul • nostru să-și făurească 
în liniște opera constructivă, 
viitorul luminos, comunist.

— Noi, cei care înălțăm hidro
centrale și care avem un măreț 
program de înfăptuit — ne 
spune maistrul Aurel Mîndrescu 
— am înțeles să susținem noua 
și strălucita inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
prin remarcabile fapte de mun
că. Ne-am dat votul pentru via
ța noastră luminoasă de azi și 
de mîine, pentru ca scumpa 
noastră patrie să devină, prin 
munca întregului popor, mai 
prosperă, mai puternică.- Prin 
votul dat, noi, energeticienu, 
am spus un NU hotărit războiu
lui, cursei înarmărilor și un pu
ternic DA păcii pe planeta 
noastră.

Muncind din plin, oamenii 
muncii de la cele două hidro
centrale de pe Dunăre au pro
dus, numai în ziua de 23 noiem
brie. 15,5 milioane kWh energie 
electrică. Montorii de la Porțile 
de Fier II, care pregătesc o 
nouă premieră — punerea în 
curind in paralel a celei de-a 
VIII-a turbine — au așezat pe 
poziție, în această zi, încă 150 
tone de utilaje. La rîndul lor, 
constructorii au pus in operă 
peste 2 000 mc betoane.

Fină in această zi de referință 
in viața națiunii noastre — deci 
in intervalul de timp care a 
trecut de la începutul anului — 
de la Porțile de Fier I și Por
țile de Fier II s-au pulsat in 
plus, peste prevederile de plan, 
în sistemul energetic național 
900 milioane kWh energie elec
trică. în aceeași perioadă, la 
consumul propriu, s-a înregis
trat o economie de 700 000 kWh.

Sînt fapte, realizări prin care 
energeticienii și-au întărit votul 
dat în numele vieții, al demni
tății poporului român. (Virgiliu 
Tălaru).

VOIVOZI : Zile-record 
în producție

Un popas între fruntașii mi
nerilor. La Voivozi, deci in va
tra cărbunelui bihorean. Ziua 
se-ngină cu noaptea cînd la 
gura sectorului Cuzap II ies din 
șut ortacii lui Iosif Mieriul. Cu 
toții se îndreaptă spre secția de 
votare amenajată in sala de 
apel.

— întreaga brigadă a venit Ia 
vot cu bucuria firească a dato
riei împlinite, ne spune șeful de 
brigadă. Am ridicat la 2 100 
tone cantitatea de cărbune ex
trasă peste prevederi in această 
lună din abatajul 6 511. trecînd 
în fruntea întrecerii pe noiem
brie. întărim astfel prin fapta

noastră de mineri votul de pace, 
adeziunea fierbinte la inițiativa 
cu valoare exemplară a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Aceleași sentimente ni le îm
părtășește și secretarul comi
tetului de partid pe întreprin
dere. ing. Emil Pătruică. sub
liniind că, in cinstea desfășură
rii referendumului, minerii au 
organizat două zile-record. re- 
alizind suplimentar simbătă și 
duminică 1 000 tone lignit. Demn 
de menționat că acest harnic 
colectiv muncitoresc și-a ono
rat în avans cu 50 de zile pla
nul la extracția de cărbune pe 
anul în curs, nivelul producției 
suplimentare realizate în con
diții de eficientă sporită depă
șind 206 000 tone lignit. (Ioan 
Laza).

BERCA-BUZĂU : 
Sporește producția 

de țiței și gaze naturale
Asemenea tuturor fiilor pa

triei, cu înaltă responsabilitate, 
din adincul conștiinței, oamenii 
muncii de la Schela de produc
ție petrolieră Berea, județul 
Buzău, au exprimat un DA ca
tegoric pe buletinele referen
dumului de la 23 noiembrie, un 
DA hotărit prin care au optat 
pentru înflorirea multilaterală 
a României socialiste, pentru 
bunăstarea și fericirea între
gului popor. Această opțiune a 
fost întărită prin depășirea an
gajamentului asumat in între
cerea socialistă de a da patriei 
mai mult țiței. După cum ne-a 
precizat inginerul Florea Ma
tei. directorul schelei, ieri pe
troliștii de la Berea au extras 
și livrat suplimentar economiei 
naționale 29 tone de țiței și 
350 000 Nmc gaze, raportînd tot
odată îndeplinirea înainte de 
termen a planului anual la prp- 
ducția-marfă industrială. (Ste- 
lian Chîper).

VÎLCEA : In funcțiune
— un nou tronson 

de cale ferată
Ieri la amiază, constructorii 

din brigăzile 1 și 3 ale Antre
prizei de construcții căi ferate 
Rimnicu Vîlcea au realizat jonc
țiunea ultimului tronson fero
viar dintre stațiile Copăceni- 
Berbești-Alunu cu linia ferată 
dată anterior in exploatare in
tre Băbeni-Copăceni.

— Acest succes — ne declară 
inginerul Iulian Piriianu. șeful 
brigăzii 1 — care vine să încu
nuneze eforturile constructori
lor vilceni de căi ferate tocmai 
într-o zi cu puternică rezonan
ță politică și istorică, ziua re
ferendumului poporului român 
pentru dezarmare și pace se 
constituie intr-o vibrantă ex
presie a opțiunii noastre, a a- 
deziunii fierbinți la strălucită 
inițiativă de pace a iubitului 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arhitectul- 
erou și strategul împlinirilor 
socialiste din România. Punîn- 
du-ne semnătura pe buletine, 
noi am votat unanim pentru 
triumful cauzei păcii, al aspi
rațiilor de azi și 'dintotde.auna, 
pentru dreptul de a trăi in li
niște și, pace, într-o lume fe
rită de pericolul războiului si al 
nimicirii vieții și civilizației 
universale. (Ion Stanciu).

t V
20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnico-ștllntiflc (partial 

color) ® Soluții pentru energetica 
contemporană

20,33 Tezaur folcloric (color)
20.50 Roman-foileton (color). „Calva

rul". Producție a studiourilor so
vietice. Ecranizare după romanul 
omonim de Alexei Tolstoi. Episo
dul 6

21.30 Telejurnal
22.00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie si hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 noiembrie, ora 20 — 27 
noiembrie, ora 20. In țară : Vreme re
lativ caldă in primele zile, apoi in curs 
de răcire. Cerul va fi mai mult aco
perit. Vor cădea oloi in vestul și sudul 
țării, iar în celelalte regiuni, pe arii 
mult mal restrinse. Izolat, in nord-ves- 
tul teritoriului, ploile se pot transfor
ma in lapoviță și ninsoare. In zona

montană, precipitațiile vor fl mal ales 
sub formă de ninsoare. Vîntul va pre
zenta intensificări locale, îndeosebi în 
regiunile sudice și la munte. Tempera
turile minime, nocturne, vor fl cuprin
se intre minus 4 șl plus 6 grade, mai 
coborite in depresiuni, iar cele maxime, 
diurne, intre 2 și 12 grade. Se va pro
duce ceață cu caracter local in centrul 
tării, iar Izolat se va semnala polei. 
In București : Vremea va fi relativ 
caldă la început, apoi în curs de ră
cire. Cerul va fi mai mult acoperit și 
temporar va ploua. Vintul va prezenta 
intensificări trecătoare. Temperaturile 
minime, nocturne, vor fi cuprinse între 
un grad, șl 4 grade, cele maxime, diur
ne. vor oscila intre 4 și 8 grade.

INFORMAȚII
FOTBAL. Cele opt meciuri dispu

tate duminică în cadrul etapei a 14-a 
a Campionatului diviziei A la fotbal 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Flacăra Moreni — Dinamo 
București 1—3 (0—2); F.C. Argeș — 
Universitatea Cluj-Napoca 2—1 
(0—0); Jiul — ‘F.C.M. Brașov 2—0 
(2—0): Corvinul — S.C. Bacău 4—1 
(3—1); Sportul studențesc — Gloria 
Buzău 2—0 (1—0.); Universitatea Cra
iova — Rapid București 1—0 (0—0); 
Petrolul — Victoria București 0—0; 
Otelul Galați — F.C. Olt 3—1 (2—0).

Simbătă în cadrul aceleiași etape. 
Steaua București a întrecut cu scorul 
de 2—0 (1—0) pe Chimia Rm. Vîlcea.

în clasament continuă să conducă 
Steaua — 24 puncte, urmată de Di
namo — 21 puncte. Victoria — 17 
puncte, Petrolul, F.C. Argeș — cite 
16 puncte etc.

GIMNASTICA. Proba feminină din 
cadrul concursului internațional de 
gimnastică, desfășurat in orașul ja
ponez Nagoya, a fost ciștigată de Xu 
Venei (R.P. Chineză) cu 38.50 puncte, 
urmată in clasamentul final la indi
vidual compus de românca Mădăli- 
na Tănase cu 38.15 puncte. Alvtina 
Priabina (U.R.S.S.) și Asako Inoue 
ambele cu 38.10 puncte. La mascu-

SPORTIVE
lin, pe locul iutii s-a clasat Vladimir 
Scepoșkin (U.R.S.S.) — 57.80 puncte, 
urmat de japonezul Mizushima Hi
roshi — 57,70 puncte.

ȘAH. în runda a 7-a a turneului 
feminin din cadrul Olimpiadei de șah 
de la Dubai (Emiratele Arabe Uni
te). echipa României a întrecut cu 
scorul de 3—0 selecționata Bulgariei, 
în urmă acestui rezultat, șahistele 
românce au acumulat 14.5 puncte și 
ocupă locul trei în clasament. Alte 
rezultate : Polonia — Franța 2,5—0.5 ; 
R.P. Chineză — Ungaria 1.5—1,5 ; 
R.F, Germania — Iugoslavia 1.5—1.5. 
Rezultate din concursul masculin : 
Anglia — Iugoslavia 2,5—1,5 ; Bul
garia. — Cehoslovacia 3—1 ; Franța 
— R.F. Germania 2,5—1,5 ; India — 
Republica Dominicană 2—2 ; Ban
gladesh — Jamaica 2.5—1.5 ; Italia — 
Turcia 2—2 ; Uruguay — Hong Kong 
3—1 ; Zimbabwe — Cipru 3—1.

MOTOCICLISM. „Marele premiu" 
motociclist de la Macao a revenit la 
actuala ediție englezului Ron Has
lam. urmat in clasamentul final de 
belgianul Didier Radigues și ameri
canul Ryndy Renfrow. Toți trei au 
concurat pe motociclete ,,Honda".

„Prin votul său la referendum, poporul român 
si-a exprimat hotărirea nestrămutată de a contribui 
activ la infăptuirea dezarmării si saivyardarea păcii"

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZAIR

Domnului Mareșal MOBUTU SESE SEKO KUKU 
NGBENDU WA ZA BANGA

Președinte fondator al Mișcării Populare a Revoluției, 
Președintele Republicii Zair

KINSHASA

Adeziunea unanimă a poporului român la hotă- 
rîiea de reducere cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare ale țării, demonstrată 
cu putere duminică, reprezintă incă o dovadă a do
rinței nestrămutate a întregii națiuni de o continua 
cu toate forțele și de a da forme concrete luptei pen
tru dezatmare, pentru pace, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, fără arme și fără războaie. 
Acest nou și important demers românesc în favoarea 
păcii, pentru realizarea dezarmării, pentru schimbarea 
destinației fondurilor irosite în aberanta cursă a 
înarmărilor și orientarea lor spre rezolvarea unor pro
bleme de importanță majoră cu care se confruntă 
omenirea este amplu relevat de agenții de presă, de 
ziare și posturi de radio de peste hotare.

Subliniindu-se faptul că această nouă și strălucită 
inițiativă de pace a României aparține președintelui 
Nicolae Ceaușescu, se relevă semnificația majoră 
pentru pace și dezarmare a acestui excepțional act 
politic, puterea exemplului concret pentru diferite țări 
de pe meridianele planetei.

Continuind să reflecte ampla cuvîntare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la marea adunare popu
lară a oamenilor muncii din Capitală, consacrată 
păcii și dezarmării, mijloacele de informare în masă 
din diverse țări pun în evidență caracterul constructiv 
al politicii externe promovate de România, sub con
ducerea președintelui său, dorința nestăvilită de pace 
a poporului român angajat în ampla operă de edifi
care socialistă a patriei.

In telegrame ale agențiilor de presă, transmise din 
București,, se relevă participarea unanimă a poporului 
nostru la referendumul privind reducerea cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare 
ale țării, act de înaltă semnificație pentru destinele 
păcii, de deplină adeziune la strălucita inițiativă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. Este subliniat faptul 
că, prin votul său, poporul român a exprimat hotă
rirea fermă de a-și aduce o contribuție concretă la 
realizarea păcii și dezarmării, la făurirea unui viitor 
fericit al popoarelor pe planeta noastră.

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Zair îmi oferă plăcutul prilej 
să'v'ă transmit calde felicitări și cele mai bune urări.

îmi exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie si cooperare 
existente între partidele si tarile noastre, precum si conlucrarea lor pe olan, 
international se vor extinde si aprofunda tot mai mult, spre binele Si in 
interesul popoarelor român si zairez. al cauzei păcii, colaborării și înțele
gerii in lurrte.

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

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a votat in fruntea milioanelor de 
rpmâni pentru reducerea unilate
rală a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare și a cerut 
măsuri similare din partea Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite, trans
mite într-o corespondentă din 
București agenția REUTER.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
votat la întreprinderea „23 August" 
din București. El a fost întimpinat 
de o mulțime de 
copii.

Vorbind ziariștilor 
zenți la centrul de 
ședințele Nicolae Ceaușescu a spus; 
Puteți să spuneți președintelui 
S.U.A., Ronald Reagan, și secreta
rului general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov. că poporul 
si copiii României doresc pacea. 
După cum vedeți, poporul Româ
niei votează pentru pace si 
noi am vrea ca toți oamenii din 
lume să voteze pentru pace. Co
piii — și sovietici, și americani — 
toate popoarele doresc pacea și aș
teaptă să se facă un gest în aceas
tă direcție, in acest an sau în anul 
viitor, să se renunțe la armele nu
cleare. să se ajungă la înțelegeri.

Votarea a avut loc în fabrici și 
instituții, pe tot teritoriul țării. Di
mineața, străzile capitalei României 
au fost pline de lume, care se în
drepta spre centrele de votare. 
Clădirile au fost împodobite cu 
pancarte, steaguri și portrete ale 
președintelui Ceaușescu. scrie agen
ția Reuter.

Agenția FRANCE PRESSE, 
tr-o telegramă din București, 
levă că .cetățenii României 
prezentat, duminică, la vot 
tru a se pronunța asupra reducerii 
cu 5 la sută a efectivelor forțelor 
armate, a armamentelor și cheltu
ielilor pajlitare.

La trei, ore după - deschiderea ■■ 
scrutinului — evidențiază France) 
Presse — 84 la ,sută din cei 17 mi
lioane de alegători își exprimaseră 
deja votdtl.

Președintele României și-a ex
primat. în cuvîntarea sa la marea 
adunare populară de la București, 
din 21 noiembrie, convingerea că 
întreaga națiune va spune in una
nimitate DA.

Au fost consultați. în legătură cu 
această hotărîre. pentru prima 
oară și tinerii intre 14 și 18 ani, 
care, deși in mod normal nu au 
drept de vot. au fost invitați să se 
pronunțe.

Președintele Niiolae Ceaușescu a 
votat DA in cea mai mare uzină 
românească. „23 August" din Bucu
rești. care l-a desemnat deputat.

Adresindu-se ziariștilor prezenți 
pentru a relata despre acest eveni
ment. arată agenția, președintele 
Ceaușescu le-a spus :

Puteți să spuneți președintelui 
S.U.A.. Ronald Reagan, și secreta
rului general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov. că 
copiii și poporul român 
toții pacea.

Copiii — și sovietici, și
— toate popoarele doresc pacea și 
așteaptă să se facă un gest în 
această direcție. în acest an sau in 
anul viitor, să se renunțe la armele 
nucleare, să se ajungă la înțele
geri. Aceasta este voința, acesta 
este votul nostru.
i In România s-a desfășurat du
minică un referendum fără prece
dent în legătură cu reducerea 
unilaterală cu 5 la sută a arma
mentelor. efectivelor și cheltuieli
lor militare.
CHINA NOUA.

Arâtind că 
aparține t o 
Nicolae Ceaușescu. agenția 
că legea privind desfășurarea refe
rendumului în legătură cu măsura 
propusă, cu dreptul cetățenilor de

vot cuvîntul în

muncitori și

străini pre- 
volare. pre-

în- 
re- 

s-au 
pen-

tineretul, 
doresc cu

americani

relatează agenția

această inițiativă 
v a r ă ș u 1 u i 

relevă

a-și spune prin 
chestiuni ce privesc politica de stat, 
a fost aprobată de Marea Adunare. 
Națională.

Agenția relevă că imediat după 
vot președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a adresat ziariștilor străini, subli
niind că poporul român votează 
pentru pace. Tineretul, copiii și po
porul român doresc cu toții pacea, 
a spus președintele Ceaușescu. toți 
copiii, toate popoarele doresc pacea 
și așteaptă să se facă un gest în 
această direcție. în acest an sau, 
anul viitor, să se renunțe la arme
le nucleare, să se ajungă la în
țelegeri.

Mijloacele de informare în masă 
portugheze au relatat despre refe
rendumul organizat de țara noastră . 
privind reducerea cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare.

POSTURILE DE RADIO au evi
dențiat faptul că în România re-

Ample relatări 
ale mijloacelor 

de informare în masă
de peste hotare

ferendumul este organizat pentru 
prima dată. în vederea adoptării 
unor măsuri efective de dezarma
re. ceea ce constituie un eveniment 
important pe linia eforturilor de 
realizare a unor pași conereți de 
reducere a înarmărilor și asigurare 
a păcii.

Sub titlul „România reduce for
țele armate", cotidianul de mare 
tiraj „DIARIO DE NOTICIAS" 
scoate în evidentă cuvîntarea

/■■rostită de ■președintele Repu-
-... .blicii Socialiste România-, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, la marea adu-, 
'■ nare populară din Capitală. Este 

subliniată importanța pe care 
România o acordă acestei măsuri, 
faptul că inițiativa a fost prezen
tată și altor state, invitate să, se 
alăture cu măsuri similare. Se sub
liniază că, pe lingă efectul politic 
al unor asemenea măsuri, cheltuie
lile pentru inarmare astfel econo
misite pot fi folosite pentru a îm
bunătăți calitatea vieții tuturor po
poarelor interesate in eliminarea 
pericolului de război și asigurarea 
păcii.

Mijloacele portugheze de infor
mare în masă prezintă detaliat da
tele concrete privind reducerea ar
mamentelor, a cheltuielilor și efec
tivelor militare în România.

Cotidianul kuweitian de limbă 
arabă „AS-SIYASSAH" din 23 no
iembrie a publicat un amplu arti
col despre referendumul organizat 
în România. Relevind că acesta 
este primul referendum pe plan 
național — unic în genul său — in 
cadrul căruia poporul român își 
exprimă opțiunea în legătură 
cu propunerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu de reducere a 
armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare ale României cu 5 
la sută, ziarul subliniază că aceasta 
constituie un îndemn pentru alte 
state ale lumii de a proceda la fel 
și de a contribui astfel la lichi
darea instabilității internaționale, 
la asigurarea procesului dezvoltării.

Ziarul adaugă că președintele 
. Nicolae Ceaușescu a adresat re
cent tuturor șefilor de stat și de 
guvern din Europa, precum și din 
S.U.A. și Canada, apelul ca fiecare 
dintre ele să treacă la reducerea 
înarmărilor cu cel puțin 5 la sută, 
înainte de a se ajunge la un acord 
corespunzător in materie.

Agenția iugoslavă TANIUG, în
tr-o corespondență din . București, 
relevă că peste 17 milioane de ce
tățeni ai României au fost chemați 
să se pronunțe, duminică. în 
legătură cu propunerea șefului

partidului și statului român, 
Nicolae Ceaușescu. privind redu
cerea unilaterală, cu 5 la sută, pînă 
la sfirșitul anului, a efectivelor, 
armamentelor și cheltuielilor mili
tare in România.

Din momentul lansării acestei 
inițiative, la începutul lunii sep
tembrie. în întreaga tară au avut 
loc un mare număr ’ de mitinguri 
în întreprinderi, localități mai im
portante și reședințe de județe, a- 
rată agenția.

La marea adunare populară care 
a avut loc în Capitală, ca o încu
nunare a acestei acțiuni, președin
tele Nicolae Ceaușescu a precizat 
structura reducerii cheltuielilor 
militare cu 5 la sută. Potrivit de
clarației sale. România a hotărit 
să reducă, unilateral, pînă la sfir
șitul anului, etectivele forțelor 
armate cu circa 10 000 de ofițeri, 
maiștri militari, subofițeri și sol
dați, cu aproximativ 250 tancuri si 
mașini blindate. 26 avioane și eli
coptere de luptă. 130 tunuri și a- 
runcătoare de mine. Cheltuielile 
militare totale, a subliniat pre
ședintele. vor fi reduse cu circa 
1,35 miliarde lei față de anul1 in 
curs.

Președintele României și-a ex
primat încrederea că prin votul 
său poporul nostru va oferi ome
nirii un exemplu de acțiune con
cretă în direcția înfăptuirii păcii, 
relatează agenția irakiană de 
știri I.N.A. referindu-se la cu- 
vintarea rostită de președintele 
Nicolae Ceaușescu la marea adu
nare populară din Capitală. Sco- 
țind în evidentă faptul că referen
dumul a chemat cetățenii tării 
pentru a se pronunța asupra pro
punerii de reducere unilaterală cu 
5 lă sută de către România a ar
mamentelor. efectivelor și cheltu
ielilor sale militare, agenția amin
tită ,,redă nării din cuvîntaren. !. 
președintelui, Româpici în. care. „se 
arată in mod concret felul cum se 
va materializa această măsură.

Cetățenii României iși exprimă 
poziția în cadrul unui referendum 
asupra problemelor dezarmării — 
informează, relatînd despre refe
rendumul desfășurat duminică in 
Romanii-. agenția D.P.A. din 
R. F. Germania, care subliniază 
faotul că scopul acestuia este 

’de a consulta poporul tării 
cu privire la legea votată de 
Marea Adunare Națională de re
ducere cu 5 la sută a armamente
lor. efectivelor și cheltuielilor mi
litare. Inliormind despre această 
inițiativă de pace a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, agenția preci
zează că. pentru a face posibilă 
consultarea poporului in legătură 
cu hotărirea de reducere unilatera
lă a cheltuielilor militare ale Româ
niei, a fost efectuată o modificare 
in Constituția țării.

Ziarele olandeze „N.R.C. HAN- 
DELSBLAD" și „HAAGSCHE 
COURANT" informează despre 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la marea adu
nare populară din Capitală, prile
juită de referendumul de la‘ 23 
hoiembrie. „Președintele României
— arată ziarul „Haagsche Courant"
— a anunțat o reducere considera
bilă a forțelor armate". „Conducă
torul României — consemnează zia
rul „N.R.C. Handelsblad" — a de
clarat că 10 000 militari se vor re
întoarce la viata civilă, vor fi re
trase 250 tancuri și mijloace de 
transport blindate. 130 piese de ar
tilerie și aruncătoare de mine, 26 
avioane de luptă. Cheltuielile mi
litare vor fi reduse cu 1,35 miliarde 
lei". Ziarele olandeze evidențiază 
chemarea pe care președintele 
Ceaușescu a adresat-o celorlalte 
țări, de a. urma exemplul Româ
niei și. de asemenea, apelul de a 
se face eforturi pe plan internațio
nal. astfel incit să se ajungă la o 
reducere a armelor convenționale 
cu 25 la sută pînă în 1990 și 50 la 
sută pînă la sfirșitul secolului.

(Agerprcs)

Situat în zona Afri
cii ecuatoriale. Zairul 
este unul dintre cele 
mai mari state ale 
continentului, cu o su
prafață de 2 345 885 
kmp și o populație de 
27 milioane locuitori, 
ocupați în marea lor 
majoritate in mediul 
rural. Subsolul adă
postește imense bogă
ții minerale, în primul 
rînd cuprul — a cărui 
extracție anuală aco
peră circa o cincime 
din producția mondia
lă — apoi uraniu, dia
mante, cobalt, aur și 
alte minereuri.

în anii care au tre
cut de la- proclamarea 
independenței (30 iu
nie 1960) și mai cu 
seamă din 1965, cînd 
la conducerea țării a 
venit președintele Mo
butu Șese Seko. Re
publica Zair a înregis
trat progrese remar
cabile pe calea valori
ficării în interesul

propriu a acestor bo
gății, a lichidării îna
poierii economice 
moștenite din trecut. 
Exploatarea marilor 
zăcăminte miniere a 
fost trecută sub con
trolul statului ; pe 
harta țării au apărut 
numeroase obiective 
industriale, amenajări 
hidroenergetice. ex
ploatări agricole etc. 
Planul cincinal de 
dezvoltare social-eco- 
nomică a Zairului pe 
perioada 1986—1990 
prevede un ritm anual 
de creștere de 4—6 la 
sută și un volum de 
investiții ale statului 

,de aproximativ 260 
miliarde zairi (echiva
lentul a 5 miliarde do
lari).

Animat de sentimen
te prietenești fată 
de popoarele Africii, 
față de toate popoare
le care au pășit pe ca
lea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul ro

mân urmărește cu 
simpatie realizările- 
poporului zaireZ în di
recția consolidării in
dependentei. a făuririi 
unei vieți noi. între 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Zair s-au statornicit 
relații de colaborare, 
întemeiate pe deplina 
egalitate in drepturi și 
avantajul reciproc. Un 
rol remarcabil în a- 
profundarea relațiilor 
de prietenie și colabo
rare româno-zaireze 
l-au avut întîlnirile 
dintre președlnteJe 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mobutu 
Șese Seko. de la Bucu
rești și Kinshasa, po
tențialul economic al 
celor două țări oferind 
mari posibilități pen
tru dezvoltarea în con
tinuare a conlucrării 
pe multiple planuri, 
în interesul ambelor 
popoare, al cauzei pă
cii și înțelegerii inter
naționale.

„Relațiile româno-iugoslave se dezvoltă 
cu succes"

Declarația președintelui Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
Sinan Hasani

BELGRAD 23 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Taniug, la 
întoarcerea din vizita oficială de 
prietenie întreprinsă în România, 
președintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, Sinan Hasani, a declarat :

Sintem foarte mulțumiți de con
vorbirile bogate în conținut și rod
nice pe care le-am avut cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Am 
discutat despre toate aspectele rela
țiilor și colaborării bilaterale, des
pre posibilitățile de dezvoltare . în 

, continuare a. acestora, ca și despre 
cele mai importante probleme ale 
relațiilor internaționale, despre acti
vitatea Iugoslaviei și României pe 
planul politicii externe.*

$i această vizită a confirmat că 
relațiile noastre se dezvoltă cu suc
ces, în spiritul bunei vecinătăți, al 
încrederii și respectului reciproc. In 
acest context, ele au o însemnătate 
mai largă, indeosebi pentru situația 
din regiunea in care se află țările 
noastre, dar — mai mult decît atît 
— în Europa luată în ansamblu.

Subliniind că in timpul convorbi
rilor o atenție deosebită a fost acor
dată dezvoltării pe mai departe a 
relațiilor economice, tovarășul Sinan 
Hasani a evidențiat că pe acest plan 
au fost convenite înțelegeri concrete 
care urmează să permită ridicarea

la un nivel superior a acestei 
colaborări.

în cadrul schimbului de păreri cu 
privire la problemele internaționale, 
a relevat vorbitorul, o atenție spe
cială a fost acordată consolidării 
păcii și securității în lume, opririi 
cursei înarmărilor, promovării pro
cesului C.S.C.E., căilor vizind înfăp
tuirea destinderii relațiilor interna
ționale și depășirea problemelor 
aflate in cafea gccsțor obiective. Am 
fost de acord asupra rolului însem
nat și importanței pe acest plan a 
mișcării țărilor nealiniate, a arătat 
în continuare vorbitorul.

Desigur, am discutat și despre re
giunea în care trăim, apreciind în 
context necesitatea continuării efor
turilor in direcția dezvoltării colabo
rării bilaterale și multilaterale din
tre toate țările balcanice, pentru 
transformarea Balcanilor într-o zo
nă a păcii trainice, a securității, 
colaborării și bunei vecinătăți.

Doresc, de aceea, să subliniez că 
și această vizită constituie o nouă 
manifestare a tradiționalei prietenii 
iugoslavo-române. Ea va constitui 
un nou impuls pentru extinderea și 
intensificarea colaborării bilaterale 
reciproc avantajoase dintre Iugo
slavia și România.

DEZARMAREA NUCLEARĂ — SINGURA GARANȚIE A 
SUPRAVIEȚUIRII OMENIRII

ROMA 23 (Agerpres). — în cuvîn
tarea rostită la recenta plenară a 
Comitetului Central si Comisiei 
Centrale de Control ale Partidului 
Comunist Italian. Alessandro Natta. 
secretar general al P.C.I.. a apreciat 
că. în epoca nucleară, unica alterna
tivă constă în pace. în dezarmarea 
controlată si echilibrată. începind cu 
oprirea cursei înarmărilor si redu
cerea. atit de o parte, cit si de cea

laltă. a arsenalelor nucleare. Aceasta 
constituie singura garanție împotri
va pericolului care amenință exis
tenta omenirii, a arătat vorbitorul.

Secretarul general al P.C.I. a apre
ciat că actuala coaliție guvernamen
tală traversează o criză acută si că 
schimbări profunde nu pot fi în
făptuite fără participarea comuniș
tilor.

CHILE

0 nouă formațiune 
politică de opoziție

^AGENȚIILE DE PRESA 
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rnațiuni politice. Alegerile antici
pate au devenit necesare ca urma
re a destrămării coaliției guverna
mentale intre partidele socialist și 
liberal.

INTERVIU. Dacă tratativele so- 
vieto-americane de la Geneva cu 
privire la armele nucleare și cos
mice vor continua pînă lâ sfirșitul 
anului 1987. Belgia va declara un 
moratoriu de șase luni în legătură 
cu amplasarea celor 32 de rachete 
americane cu rază medie de acțiu
ne pe teritoriul său. rachete 
ar urma să se adauge celor 
instalate în 1985 pe pămintul 
gian. a declarat, in 
interviu radiodifuzat, primul 
nistru al guvernului 
xelles, Wilfried Martens. El a 
liniat că „moratoriul va fi decla
rat cu scopul de a da o șansă su
plimentară de succes negocierilor 
sovieto-americane in această pro
blemă".
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SEMINAR. Tn capitala Indiei 
s-au deschis lucrările unui semi-

nar internațional consacrat păcii 
și colaborării in Asia de sud și in 
zona Oceanului Pacific. La dezba
teri participă oameni de știință și 
specialiști din Australia. Noua Ze- 
elandă. Indonezia. Thailanda. Sri 
Lanka, India și Nepal. în mesajul 
adresat delegaților la forum, pri
mul ministru al Indiei. Rajiv Gan
dhi, a evidențiat importanța „unei 
concepții unitare in problemele 
păcii, dezarmării și dezvoltării".

PESTE 20 000 DE PERSOANE 
au participat la un mars pe stră
zile capitalei salvadoriene, cerind 
solutionarea Pe cale politică, nego
ciată. a conflictului intern din 
Salvador.

RELAȚII. R.P.S. Albania si Re
publica Singapore au hotărit să 
stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă — informează 
agenția A.T.A.

SANTIAGO DE CHILE 23 (Ager
pres). — La Santiago de Chile a luat 
ființă o nouă formațiune politică de 
opoziție — Acordul Național Demo
cratic — din care fac parte 13 parti
de reprezentind tendințe politice de 
stingă, centru și dreapta. care se 
pronunță pentru democratizarea vie
ții politice interne și instaurarea în 
țară a unui guvern de largă repre
zentare populară, transmit agențiile 
EFE și Prensa Latina.

într-o declarație făcută cu acest 
prilej, purtătorul de cuvint al Acor
dului Național Democratic, Jorge 
Molina, a precizat că noua forma
țiune politică chiliană este condusă 
de un consiliu reprezentind parti
dele socialist. radical. democrat- 
creștin, național,. social-democrat, li
beral. care au aderat la documen
tul intitulat „Bazele de acțiune pen
tru transferul spre democrație", dat 
recent publicității la Santiago de 
Chile.

Plenara C.C. al Partidului 
Democratic al Poporului 

din Afganistan
KABUL 23 (Agerpres). — In cu- 

vintarea rostită la plenara C.C. al 
Partidului Democratic al Poporului, 
secretarul generai ai C.C, al P.D.P., 
Najibullah. a subliniat că printre 
sarcinile primordiale ale revoluției 
afgane se numără extinderea bazei 
sociale a puterii populare prin atra
gerea tuturor categoriilor sociale la 
procesul revoluționar, relatează a- 
genția T.A.S.S. Un pas important în 
acest sens, a arătat vorbitorul, l-au 
constituit rezultatele alegerilor pen
tru organele locale ale puterii de 
stat.

Referindu-se la unele probleme 
externe, Najibullah a relevat că 
P.D.P. și guvernul doresc să se pu
nă capăt. războiului nedeclarat care 
se duce împotriva Afganistanului re
voluționar. Cu toate că din anul 
1982 se duc tratative pentru regle
mentarea relațiilor dintre Afganis
tan și Pakistan și pentru reglemen
tarea situației în jurul Afganistanu
lui. în care s-a realizat un anumit 
progres, a arătat el. soluția proble
mei trebuie să fie atotcuprinzătoare.

ALEGERI. în Austria s-au des
fășurat duminică alegeri legislati
ve anticipate. 5,37 milioane de ce
tățeni cu drept, de vot au fost che
mați să desemneze cei 183 de mem
bri ai parlamentului. La alegeri au 
prezentat candidați Partidul Socia
list din. Austria. Partidul Populist, 
Partidul Liberal Austriac, Partidul 
Comunist din Austria si alte for-

REUNIUNE. La Washington au 
început lucrările unei reuniuni a 
Partidului Democrat, prima după 
succesul obținut de această forma
țiune politică în alegerile legislati-' 
ve de la începutul lunii noiembrie 
a.c. Participant!) vor adopta o ho
tărîre cu privire la convocarea 
Convenției naționale a partidului, 
din 1988.. si vor propune candida
tul democrat pentru viitoarele ale
geri prezidențiale.

SITUAȚIA DIN LIBAN
BEIRUT 23 (Agerpres). — Situația 

în Liban se menține deosebit de 
încordată, ca urmare a continuării 
incidentelor dintre forțele grupării 
politice Amal și luptători palestini
eni ' in toate zonele de contact între 
cele două părți. După cum relevă 
agenția France Presse. aceste schim
buri de focuri s-au soldat simbătă 
cu 11 persoane ucise și peste 30 de 
răniți, agravînd bilanțul luptelor 
care au izbucnit de peste o lună ;

153 de morți și 683 ds răniți în zona 
Beirutului și in sudul Libanului. 
Duelurile de artilerie, ale altor ar
me grele au fost auzite la Bourj El 
Barajneh, Tyr și Saida, unde se află 
cele mai mari concentrări de refu- 
giați palestinieni.

Potrivit știrilor din Beirut, dife
riți lideri politici libanezi și-au re
înnoit apelurile pentru măsuri efec
tive de încetare a, focului.
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ - TARĂ A PĂCII!

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU - EROU AL PĂCII!
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In numele poporului român, adresez tuturor statelor și popoarelor, 
șefilor de state și guverne, parlamentelor, oamenilor politici de pretutin
deni, încă o dată, chemarea de a ne uni eforturile și de a acționa pentru opri
rea cursei iraționale a înarmărilor și pentru trecerea la înțelegeri și măsuri 
concrete de dezarmare nucleară și convențională, pentru eliminarea peri
colului nuclear, pentru apărarea dreptului suprem la viață și la pace al tutu
ror oamenilor și națiunilor.

NICOLAE CEAUȘESCU

Din nou cuvintul de pace al României 
socialiste - exprimat de la tribuna marii 
adunări populare din Capitala, întărit prin 
referendumul organizat din inițiativa 
celui mai strălucit exponent al gindurilor și 
aspirațiilor intregului popor, secretarul 
general al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu - se 
impune peste zări prin înalta răspundere 
pentru destinele întregii omeniri, prin rezo
nanța sa profund umanistă. Din nou nu
mele României, rostit intr-o simbolică ală
turare de cel al președintelui ei, se impune 
atenției universale, fiind asociat eforturilor 
constructive pentru promovarea dezarmării 
și salvgardarea păcii, pentru edificarea unei 
lumi fără arme și fără războaie, o lume a 
înțelegerii și colaborării.

Spunind DA I reducerii înarmărilor, po
porul român spune DA I politicii princi
piale promovate cu neabătută consecvență 
de partidul și statul nostru pe arena in
ternațională pentru pace, înțelegere și 
prietenie între națiuni, pentru destindere și

promovarea, unor relații de deplină egali
tate, pentru o largă conlucrare cu toate 
statele in numele marilor idealuri ale pro
gresului și securității întregii omeniri. Op
țiunea întregului nostru popor, prin votul 
in favoareo dezarmării, o reducerii 
efectivelor, armamentelor și cheltuielilor 
militare, are o profundă motivare în înseși 
preocupările sale fundamentale : angajat 
in înfăptuirea unor programe de mare în
tindere și cutezanță pentru dezvoltarea 
țării, el are vitală nevoie de pace - așa 
cum, de altfel, de pace au nevoie toate 
popoarele lumii.

Inițiativa actualului referendum se în
scrie cu litere de aur in cronica bogată a 
unei vaste activități consacrate problemei 
fundamentale a epocii contemporane : de
zarmarea, salvgardarea păcii. Sint larg cu
noscute și apreciate in lume inițiativele și 
demersurile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru eliminarea pri
mejdiei nucleare, pentru trecerea la măsuri

efective de dezarmare, In primul rlnd de 
dezarmare nucleară, iar noua inițiativă de 
reducere unilaterală, cu 5 la sută, pină la 
sfirșitul acestui an, a armamentelor și 
cheltuielilor militare concentrează, practic, 
direcțiile și opțiunile fundamentale ale po
liticii externe românești, servește promo
vării tuturor acestora - căci realizarea de 
progrese pe caleo dezarmării răspunde in
tereselor destinderii, stingerii focarelor de 
război, renunțării la politica de forță și re
zolvării diferendelor și conflictelor prin tra
tative, pe cale pașnică, securității europene 
și intensificării cooperării dintre state pe 
continent și in lume, dezvoltării social-eco- 
nomice a tuturor statelor, făuririi unei noi 
ordini economice mondiale. Toate aceste 
țeluri sint confirmate și popularizate prin 
această inițiativă, care se adaugă nu
meroaselor acțiuni, propuneri și măsuri ce 
au atras României renumele de „Țară a 
păcii”, iar președintelui ei - de „Erou al 
păcii*.-
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Demersuri si initiative in consens cu interesele si aspirațiile intregii umanități
Pentru eliminarea primejdiei nucleare

Considerînd că, în ansamblul procesului 
de dezarmare, înlăturarea primejdiei nu
cleare deține prioritatea priorităților. Româ
nia a prezentat de-a lungul anilor multiple 
propuneri și initiative :

O în 1969, pe baza unei propuneri 
formulate de România — și concretizată 
într-o rezoluție a O.N.U. — a fost pro
clamat „Deceniul dezarmării al Națiuni
lor Unite", al cărui obiectiv prioritar îl 
reprezintă eliminarea armelor nucleare.

@ In cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la sesiunea jubiliară 
a O.N.U. din 1970 se punea în lumină 
imperativul arzător al înfăptuirii dezar
mării generale, în primul rînd al dezar
mării nucleare.

© în 1982, la cea de-a doua sesiune 
a O.N.U. consacrată dezarmării, a fost 
prezentat documentul „Poziția și propu
nerile României cu privire la probleme
le dezarmării", în cadrul căruia elimi
narea pericolului nuclear a fost înscrisă 
ca o cerință prioritară.

@ Raportul la Congresul al XIII-lea 
al P.C.R., din 1984, aprecia că problema 
fundamentală a epocii contemporane

este oprirea înarmărilor, în primul rînd 
a celor nucleare, trecerea la dezarmare.

© Declarația-Apel a F.D.U.S., ca și 
Apelul Marii Adunări Naționale cu pri
vire la „Anul Internațional al Păcii" 
cheamă popoarele, toți factorii politici 
de pretutindeni să acționeze, cît nu este 
prea tîrzîu, pentru eliberarea omenirii 
de spectrul distrugerii nucleare, pentru 
o lume fără arme și războaie.
• Țara noastră sprijină programul 

de dezarmare nucleară, pe etape, pină 
în anul 2000, propus de Uniunea Sovie
tică. De asemenea, a fost exprimat spri
jinul deplin al României față de mora
toriul unilateral asupra experiențelor 
nucleare, adoptat de U.R.S.S.

9 în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostită la 23 octom
brie a.c., adoptată de Marea Adunare 
Națională ca document programatic 
al politicii externe a României, se subli
niază necesitatea angajării tuturor sta
telor nucleare la negocieri pentru opri
rea experiențelor și eliminarea totală a 
armelor nucleare.

Pentru o Europă unită, 
a păcii și colaborării

înscriind edificarea securității europene ca un obiectiv de 
prim ordin al politicii sale externe. România socialistă a 
acționat si acționează consecvent pentru transformarea Euro
pei intr-un continent al păcii, înțelegerii si colaborării.

® România a adus o contribuție deosebită la pre
gătirea, desfășurarea și încheierea cu succes a Con
ferinței de la Helsinki pentru securitate și cooperare 
in Europa. Contribuțiile concrete ale țării noastre se 
regăsesc în normele de procedură adoptate la con
ferință, ca și la reuniunile general-europene ulteri
oare, în Actul final de la Helsinki.

© Țara noastră se numără printre inițiatorii Con
ferinței de Ia Stockholm pentru măsuri de încredere 
și de securitate și pentru dezarmare în Europa.

© La actuala reuniune general-europeană de la 
Viena au fost prezentate „Poziția României, aprecie
rile și considerentele președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu privire la realizarea dezarmării, securității și co
operării în Europa".

© în mod constant, țara noastră se pronunță pen
tru oprirea instalării noilor rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa și retragerea celor exis
tente, pentru lichidarea tuturor armelor nucleare de 
pe continent.

Pentru reducerea armamentelor 
convenționale și cosmice

Pornind de fa faptul că, prin perfecționă
rile aduse de-a lungul anilor, armele con
venționale se apropie tot mai mult prin 
forța lor șl prin gradul de periculozitate de 
armele de distrugere in masă, țara noastră 
se pronunță pentru reducerea hotărită a ar
mamentelor clasice, a efectivelor și cheltu
ielilor militare.

• Țara noastră propune trecerea la 
reducerea treptată a armamentelor con
venționale, astfel incit pină tn anul 2000 
să se realizeze o reducere cu cel puțin 
50 la sută a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare.
• Hotărînd să treacă în mod unila

teral la reducerea cu 5 la sută, pină la 
sfirșitul acestui an, a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare — 
hotărîre validată prin votul una
nim exprimat în cadrul referendumu
lui — România a adresat totodată 
apelul celorlalte state europene, S.U.A. 
și Canadei de a trece, fiecare, la redu
cerea cu 5 la sută a înarmărilor.

• In același timp, țara noastră se 
pronunță pentru lichidarea bazelor mi
litare străine, pentru retragerea trupe
lor de pe teritoriul altor state.
• In concepția țării noastre, în ac

tualele împrejurări se impune activi
zarea forurilor de negocieri multilate
rale. în acest sens, o importanță deose
bită ar avea încheierea cu rezultate po
zitive a negocierilor de la Viena pentru 
reducerea armamentelor și efectivelor 
in Europa Centrală.
• Țara noastră subliniază necesita

tea folosirii spațiului cosmic — bun al 
intregii umanități — exclusiv în scopuri 
pașnice. Pronunțindu-se împotriva mili
tarizării Cosmosului, țara noastră con
sideră că Statele Unite ale Americii 
trebuie să renunțe la programul 
„războiul stelelor". Totodată, România 
a propus elaborarea în cadrul O.N.U. a 
unui tratat internațional cu privire la 
spațiul cosmic.

Pentru crearea de zone denuclearizate 
și fără arme chimice

Prin propunerile ți inițiativele sale, Româ
nia a adus și aduce o contribuție activă la 
procesul de creare a unor zone denucleari
zate in Balcani și alte regiuni ale Europei 
și ale lumii.

© România se numără printre pri
mele țări care au elaborat propunerea 
privind transformarea regiunii Balcani
lor într-o zonă a prieteniei, colaborării, 
bunei vecinătăți și a conviețuirii pașni
ce, fără arme nucleare.

© Pe această linie de preocupări se 
înscrie „Declarația-Apel a președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a președintelui 
Consiliului.de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, Todor Jivkov, cu privire 
la realizarea, în Balcani, a unei zone 
fără arme chimice".

© România sprijină inițiativele pri
vind crearea de zone denuclearizate în 
nordul Europei și în alte regiuni ale 
continentului nostru și ale lumii, propu- 
nînd ca puterile nucleare să-și asume

angajamentul că nu vor folosi arma 
atomică și, în general, forța împotriva 
statelor care ar face parte din asemenea 
zone.

© Problema înființării de zone denu
clearizate a ocupat un loc important în 
cadrul propunerilor prezentate de țara 
noastră, in 1984, la Conferința de la 
Stockholm pentru măsuri de încredere 
și securitate și pentru dezarmare în 
Europa.

© România a propus stabilirea de-a 
lungul frontierei dintre țările membre 
ale N.A.T.O. și țările participante la 
Tratatul de la Varșovia a unui culoar 
liber de arme de nimicire in masă și, în 
perspectivă, de orice armamente și forțe 
militare, cu excepția forțelor de ordine 
și frontieră.

9 România este coautoare a „Ape
lului statelor participante la Tratatul da 
la Varșovia către statele europene, 
S.U.A. și Canada în problema creării de 
zone denuclearizate în Europa".

Pentru unitatea de acțiune 
a tuturor popoarelor

Din București, de care s-au legat In conștiința lumii mul
tiple propuneri constructive, președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, avea să lanseze in urmă cu cinci ani inițiativa 
unei largi mobilizări a maselor populare in sprijinul dezarmării, 
din convingerea că popoarele, adevăratele făuritoare ale istoriei, 
pot ca, prin acțiuni unite, să determine oprirea cursei înarmă
rilor. salvgardarea păcii.

© 1981 — Frontul Democrației și Unității Socialiste a 
adoptat cunoscutul Apel pentru dezarmare și pace, adresînd 
organizațiilor sale componente chemarea de a-și spune în 
mod hotărît cuvintul în apărarea păcii.

9 70 000 de tineri din toate județele țării s-au întrunit 
într-o grandioasă manifestație sub deviza „Tineretul Româ
niei dorește pacea".

® în același an, Marea Adunare Națională a adresat un 
apel tuturor parlamentelor, guvernelor și popoarelor euro
pene, ale S.U.A. și Canadei la acțiuni unite pentru apărarea 
intereselor vitale de securitate și pace.

© Mitingurile desfășurate în întreaga țară s-au încheiat 
prin semnarea de către 18 milioane de cetățeni a „Apelu
lui poporului român" adresat sesiunii speciale a O.N.U. con
sacrate dezarmării, din 1982.

9 Ample adunări în sprijinul dezarmării au avut loc 
pe tot cuprinsul României în preajma Referendumului asu
pra reducerii cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare, culminind cu grandioasa adunare 
populară din București, de la 21 noiembrie, vibrantă expre
sie a voinței de pace a poporului român.

Pentru încetarea conflictelor 
și reglementarea pașnică a diferendelor

în spiritul înaltei răspunderi pentru des
tinele omenirii. România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au acționat și acționează 
statornic pentru stingerea focarelor de 
conflict existente, pentru soluționarea nu
mai prin tratative a problemelor litigioase.

© Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat prin consens Apelul solemn pro
pus de România, din inițiativa președin
telui țării, adresat statelor aflate jn con
flict pentru a pune neîntirziat capăt 
ostilităților militare și a trece la regle
mentarea pașnică a diferendelor lor, 
concomitent cu Angajamentul solemn al 
tuturor statelor de a se abține de la fo
losirea forței și amenințării cu forța și 
de a reglementa problemele litigioase 
numai prin mijloace pașnice.

9 România a depus eforturi susținute 
și a avansat propuneri concrete pentru 
soluționarea pe cale politică a proble
melor din Orientul Mijlociu și organi
zarea, în acest scop, a unei conferințe 
internaționale, în cadrul O.N.U., cu par

ticiparea tuturor țărilor interesate, in
clusiv a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei.

9 Țara noastră s-a pronunțat și se 
pronunță pentru reglementarea la masa 
tratativelor a celorlalte conflicte din 
zona golfului, din Asia, Africa, America 
Centrală.

9 Țara noastră a propus crearea în 
cadrul O.N.U. a unei Comisii pentru 
bune oficii, mediere și conciliere.

9 Din inițiativa României, în cadrul 
O.N.U. a început procesul de elaborare 
a unui document internațional asupra 
bunei vecinătăți. „ .

9 In cadrul Conferinței de la Stock
holm pentru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezarmare in Eu
ropa, încheiată recent. România a pro
pus adoptarea unor măsuri privind con
solidarea angajamentului statelor de a 
nu recurge la forță sau la amenințarea 
cu forța in relațiile reciproce.

i Referendumul din 23 noiembrie- vibrantă expresie a aprobării

j de către întregul popor a politicii externe a României socialiste, pentru pace

i $i dezarmare, pentru înțelegere internațională și colaborare prietenească

între toate națiunile lumii î
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