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Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, pe Hugh James

Arbathnott, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare in calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo

tențiar al Regatului Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord in tara noas
tră. (Continuare in pagina a III-a).

Referendumul național - vibrantă și unanimă angajare pentru pace, pentru dezvoltarea socialistă a patriei
Swb președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu Cea mai largă și democratică consultare a dat expresiei

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R. sentimentelor și gîndurilor întregii națiuni

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, luni a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

In cadrul ședinței au fost analizate rezul
tatele referendumului de la 23 noiembrie 
privjnd reducerea cu 5 la sută a armamente
lor, efectivelor și cheltuielilor militare ale 
țării noastre.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
rezultatele referendumului au pus pregnant 
în evidență adeziunea deplină a întregului 
popor român la politica de dezarmare și pace 
promovată cu consecvență de partidul și 
statul nostru, voința sa fermă de a se angaja 
cu toate forțele în lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la măsuri con
crete, practice, de dezarmare, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai drepte, fără 
arme și fără războaie.

A fost reliefat faptul că organizarea și 
desfășurarea referendumului — la care au 
participat, pentru prima dată în lume, și ti
neri între 14 și 18 ani — au constituit o pu
ternică manifestare a profundului democra
tism al orînduirii noastre socialiste, care asi
gură participarea nemijlocită a tuturor ce
tățenilor țării la dezbaterea și stabilirea mă
surilor de însemnătate deosebită pentru pre
zentul și viitorul patriei, la conducerea so
cietății.

Comitetul Politic Executiv a subliniat cu 
satisfacție că milioanele de participanți la 
referendum — muncitori, țărani, intelec
tuali, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, de 
Ia orașe și sate — au aprobat și sprijinit în 
mod entuziast, prin votul lor, noua și deo
sebit de valoroasa inițiativă de pace a secre
tarului general al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pătrunsă de o înaltă răspundere față de viața 
și munca poporului român, de destinele 
umanității.

Comitetul Politic Executiv a arătat că re
ferendumul, care a avut loc într-o atmosfe
ră de puternică unitate, de intensă angajare 
patriotică, de responsabilitate civică, s-a 
constituit într-o vibrantă expresie a stimei, 
recunoștinței și deosebitei prețuiri pe care 
întreaga noastră națiune Ie manifestă față 
de strălucita activitate desfășurată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu pe arena mondială, 
față de inițiativele și acțiunile sale consacra
te păcii și dezarmării, asigurării tuturor con
dițiilor pentru ca poporul român să-și poată 
înfăptui planurile și programele sale de dez
voltare socialistă a țării intr-un climat de li
niște, colaborare și deplină securitate inter
națională.

Comitetul Politic Executiv, personal secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au adresat cele mai calde 
mulțumiri milioanelor de cetățeni din patria 
noastră, care au participat la referendum

spunind un DA hotărît politicii de pace și 
dezarmare, întregii politici interne și externe 
a partidului și statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat 
convingerea că oamenii muncii, întreaga na
țiune vor întări votul de la 23 noiembrie prin- 
tr-o activitate susținută, prin realizări tot mai 
mari în îndeplinirea exemplară a planului pe 
acest an și pe intrcgul cincinal, in realizarea 
obiectivelor stabilite de Congresul al XIII- 
lea al partidului pentru dezvoltarea eco
nomi co-socială a patriei și ridicarea conti
nuă a nivelului de trai, material și spiritual, 
al întregului popor, pentru înfăptuirea 
neabătută în viață a mărețului Program de 
edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a României spre 
comunism.

Dînd o înaltă apreciere rezultatelor refe
rendumului, Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că, în actualele împrejurări interna
ționale, grave și complexe, este mai necesar 
ca oricind ca toate statele, toate popoarele 
să-și intensifice eforturile și să conlucreze 
tot mai strîns pentru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la dezarmare, in primul rînd 
la dezarmare nucleară, pentru promovarea 
fermă a politicii de destindere și securitate, 
de înțelegere, colaborare și pace în lume.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să fie 
dat publicității Comunicatul Comisiei Cen
trale pentru Referendum.

COMUNICATUL
Comisiei Centrale pentru Referendum 
cu privire la rezultatul referendumului de la 23 noiembrie 198G 
in legătură cu reducerea, de către Republica Socialistă România, 
cu 5 la sută, a armamentelor, efectivelor si cheltuielilor militare

In baza prevederilor Constituției Republicii So
cialiste România și ale Decretului Consiliului de 
Stat nr. 360/1936, in ziua de 23 noiembrie 1986 
a avut loc referendumul în legătură cu redu
cerea, de către Republica Socialistă România, 
cu 5 la sută, a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare.

Comisia Centrală pentru Referendum, verifi- 
cînd, în temeiul art. 8 din Decretul Consiliului 
de Stat nr. 360 1986, procesele-verbale ale co
misiilor județene și a municipiului București cu

privire la rezultatul referendumului din ziua de 
23 noiembrie 1936, a constatat următoarele :

1. In listele de vot au fost înscriși 16 073 845 
cetățeni cu drept de vot, din care au parti
cipat la referendum 16 073 621 cetățeni, adică 
99,99 la sută.

2. In listele de consultare a tinerilor în vîrstă 
de 14-18 ani au fost înscriși 1 577 357 tineri, 
din care și-au exprimat opinia în cadrul refe
rendumului 1 577 353 tineri, practic 100 la sută.

Pentru reducerea, de către Republica Socia

listă România, cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare au votat 
16 073 621 cetățeni, adică 100 la sută din nu
mărul total al cetățenilor cu drept de vot parti
cipanți la referendum, și și-au exprimat opi
nia 1 577 353 tineri in virstă de 14-18 ani,, adi
că 100 la sută din numărul total al tinerilor 
care au fost consultați în cadrul referendumu
lui.

Rezultatul general al referendumului, pe ju
dețe, este următorul :

In deplină unitate pentru cauza
dezarmării și păcii

Poporul întreg, în numele nă
zuințelor sale supreme, dar și al 
răspunderii pentru soarta întregii 
omeniri, a participat la referendu
mul de la 23 noiembrie, păstrind 
vii în conștiință îndemnurile în
flăcărate adresate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de la înalta 
tribună a marii adunări populare 
din Capitală ce a premers acestui 
important eveniment al vieții po
litice și sociale românești. Oame
nii țării, in unități economice, in 
instituții științifice, de învățămînt 
și cultură, de ocrotire a sănătății, 
ale administrației de stat, in uni
tăți militare au votat, cu toții. încă 
din primele ore ale dimineții. Au 
votat cetățenii majori, de la 18 ani. 
și pină la cele mai înaintate virste. 
Dar și-au exprimat opțiunea și ti
nerii intre 14—18 ani. Prin pre
zența unanimă a națiunii române, 
referendumul a dobindit. așa 
cum preconiza secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in ampla și 
luminoasa eitvintare rostită in ca
drul marii adunări populare, „ca
racterul celei mai largi consultări 
a poporului, unice — s-ar putea 
spune — în lume, prin participarea 
largă a tuturor celor care trebuie 
să hotărască, dar care trebuie să și 
trăiască în România de mîine".

Cetățenii României socialiste, ti
neri și vîrstnici, au participat în 
unanimitate la referendum. Si tot 
în unanimitate au spus, din adîncu- 
rile conștiinței, cu hotărîre și cu 
fermitate : DA, vieții ! DA. păcii !

Poporul a spus DA in virtutea 
prerogativelor sale supreme, ce-i 
revin din Constituție, din statutul 
suveranității și independenței pa
triei noastrg. Pentru că măsura 
supusă spre aprobare întregii, na
țiuni, referitoare la reducerea uni
laterală de către tara noastră, cu 
cinei la sută, pină la sfîrșitul' 
acestui an. a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare con

stituie o prerogativă inalienabilă a 
poporului român, a președintelui 
României.

Președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat la referen
dum. împreună cu oamenii muncii 
de la întreprinderea „23 August" din 
Capitală. Si au spus DA, asemenea 
întregului popor, pentru reducerea 
armamentelor, a efectivelor și 
cheltuielilor militare in România ; 
pentru dezarmare nucleară și con
vențională ; pentru pace in în
treaga lume ; pentru viitorul paș
nic al României, al întregii ome
niri. „Să facem în așa fel — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvintarea rostită la marea 
adunare populară — incit referen
dumul dc la 23 noiembrie să afir
me cu putere hotărirea poporului 
român de a trăi in pace și colabo
rare cu toate națiunile lumii, de a 
construi neabătut socialismul și 
comunismul pe pămintul patriei, 
de a-și aduce întreaga contribuție 
la făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră, 
a unei lumi fără arme și fără răz
boaie".

Poporul român a spus DA !n vir
tutea drepturilor și îndatoririlor pe 
care le conferă sistemul democra
ției noastre muncitorești revoluțio
nare. Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „Referendumul 
de la 23 noiembrie constituie încă 
o dovadă a faptului că tot ceea 
ce realizăm în România se înfăp
tuiește împreună cu poporul și 
pentru popor, că intreaga națiune 
participă nemijlocit Ia adoptarea 
tuturor hotărîrilor și deciziilor de 
importanță majoră".

Toate marile acte politice ale 
partidului, ale statului, ale pre
ședintelui țârii întrunesc consen
sul național. Ele poartă girul în
tregului popor foriiâh. De altfel, în 
baza faptului că perfecționarea de
mocrației muncitorești revoluționa
re constituie o cerință obiectivă,

legică a edificării noii societăți, 
partidul, secretarul său general 
manifestă o continuă preocupare 
pentru instituirea de noi și noi 
forme care .să facă tot mai activă 
participarea poporului la conduce
rea statului, la intreaga viață poli
tică^ economică și socială a pa
triei noastre. Tot ceea ce alcătu
iește prezentul României socialiste 
a fost realizat prin popor și pentru 
popor. Tot ceea ce vom adăuga de 
aici înainte patrimoniului națio
nal, material și spiritual, se va în
făptui prin popor și pentru popor. 
Poporul este , adevăratul autor al 
istoriei patriei. In numele a iot 
ceea ce a înfăptuit, a tot ceea ce-și 
propune să înfăptuiască — în te
meiul drepturilor și îndatoririlor 
sale democratice — poporul român 
a spus, la 23 noiembrie, un DA 
hotărit vieții, păcii, in cadrul re
ferendumului național.

Poporul român a spus DA tn fața 
unei opțiuni de mare însemnătate 
pentru prezentul și viitorul țârii. 
Pentru că pacea este condiția pri
mordială pentru continuarea marii 
sale , opere constructive.

Votul de Ia 23 noiembrie consti
tuie o nouă confirmare a adevăru
lui că sîntem un popor liber și 
stăpin pe destinele sale ; UN 
POPOR STRlNS UNIT ÎN JURUL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
AL SECRETARULUI SAU GENE
RAL. PREȘEDINTELE TARII. TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
DE LA CARE EMANA ENERGIA 
ȘI LUMINA CE-I PUN IN MIȘ
CARE TOATE RESURSELE CREA
TOARE, TOATE FORȚELE CON
STRUCTIVE.

Sîntem un popor hotărit să-și va
lorifice din plin marile posibilități 
de progres pe care le oferă orindui- 
rea’ noastră’ socialistă — orinduire 
a libertății și demnității umane, a 
muncii pentru progres, pentru bu
năstare.

* Numărul 
cetățenilor 
participanți
Ia refe
rendum

Numărul cetățenilor 
care au votat

Nr. 
crt.

Denumirea 
județului DA NU

Cifre 
absolute

Cifre
fl/o absolute °/(

Nr. Denumirea 
crt. județului

Numărul tineri
lor în vîrstă de 
14—18 ani con
sultați în cadrul 
referendumului

Numărul tinerilor care și-au 
exprimat opinia pentru :

DA NU
Cifre Cifre

absolute % absolute %

Total general 16 073 621

1. Municipiul
București 1 850 430

2. Alba 295 573
3. Arad 384 376
4. Argeș 469 502
5. Bacău 471 721
6. Bihor 477 629
7. Bistrița-Năsăud 206 086
8. Botoșani 302 505
9. Brașov 458 123

10. Brăila 283 237
11. Buzău 367 890
12. Caraș-Severin 303 762
13. Călărași 232 146
14. Cluj 538 317
15. Constanța 520 377
16. Covasna 158 673
17. Dîmbovița 383 413
18. Dolj 571 809
19. Galați 410 299
20. Giurgiu 223 265
21. Gorj 277 529
22. Harghita 237 742
23. Hunedoara 404 139
24. Ialomița 197 591
25. Iași 503 245
26. Maramureș 368 005
27. Mehedinți 242 836
28. Mureș 428 715
29. Neamț 378 593
30. Olt 365 244
31. Prahova 588 436
32. Satu Mare 273 766
33. Sălaj 184 159
34. Sibiu 344 834
35. Suceava 438 208
36. Teleorman 365 079
37. Timiș 551 403
38. Tulcea 185 024
39. Vaslui 282 483
40. Vîlcea 283 920
41. Vrancea 263 537

1 850 430 100.0 — —
295 573 100,0 * — —
384 376 100,0 — —
469 502 100,0 — —
471 721 100,0 — ■ —
477 629 100,0 — —
206 086 100,0 — —
302 505 100,0 — —
458 123 100,0 — —
283 237 100,0 — —
367 890 100,0 — —
303 762 100,0
232 146 100,0 — —
538 317 100,0 — —
520 377 100,0 — —
158 673 100,0 — —
383 413 100,0 — —
571 809 100,0
410 299 100,0 — —
223 265 100,0 — —
277 529 100,0
237 742 100,0 — —
404 139 100,0 — —
197 591 100,0 — —
503 245 ' 100,0 — . —
368 005 100,0 — —
242 836 100,0 —
428 715 100,0 — —
378 593 100,0 ■ — —
365 244 100,0 — —
588 436 100,0 — —
273 766 100,0 — —
184 159 100,0 — —
344 834 100,0 — —
438 208 100,0 — —
365 079 100,0 — —
551 403 100,0 — —
185 024 100,0 — —
282 483 100,0 — —
283 920 100,0 — —
263 537 100,0 — —

Total general 1 577 353

1. Municipiul
București 137 305

2. Alba 26 935
3. Arad 33 019
4. Argeș 48 927
5. Bacău 57 027
6. Bihor 44 406
7. Bistrița-Năsăud 21 804
8. Botoșani 38 217
9. Brașov 40 344

10. Brăila 26 453
11. Buzău 38 738
12. Caraș-Severin 24 024
13. Călărași 22 779
14. Cluj 50 346
15. Constanța 50 066
16. Covasna 16 907
17. Dîmbovița 38 652
18. Dolj 50 589
19. Galați 44 203
20. Giurgiu 21 668
21. Gorj 27 489
22. Harghita 25 036
23. Hunedoara 39 095
24. Ialomița 20 991
25. Iași 65 837
26. Maramureș 38 908
27. Mehedinți 23 370
28. Mureș 41 330
29. Neamț 42 882
30. Olt 31 584
31. Prahova 60 242
32. Satu Mare 28 791
33. Sălaj 18 232
34. Sibiu 37 454
35. Suceava 50 289
36. Teleorman 29 827
37. Timiș 45 514
38. Tulcea 20 362
39. Vaslui 35 729
40. Vîlcea 32 046
41. Vrancea 29 936

137 305 100,0
26 935 100,0

33 019 100,0 — —
48 927 100,0 — —.
57 027 100,0 — —
44 406 100,0 — —
21 804 100,0 — —
38 217 100.0 — —
40 344 100,0 — —
26 453 100,0 — —.
38 738 100,0 — —

‘24 024 100.0 —
22 779 100.0 — —
50 346 100.0 — —
50 066 100,0
16 907 100,0 — —
38 652 100,0 — —
50 589 100,0 — —
44 203 100,0 — —
21 668 100,0 — —
27 489 100,0 — —
25 036 100.0 ‘ — _
39 095 100.0 — —
20 991 100,0 — _
65 837 100,0 — _
38 908 100,0 _ _
23 370 100,0 — —
41 330 100,0 _ _
42 882 100,0 — _
31 584 100,0 — _
60 242 100,0 — _
28 791 100.0 — _
18 232 100,0 — —
37 454 100,0 — —
50 289 100.0 — _
29 827 100,0 — —
45 514 100,0 — —
20 362 100,0 — —
35 729 100,0 — _
32 046 100,0 — _
29 936 100,0 — —

16 073 621 100,0 1 577 353 100,0

Participarea unanimă la referendum a cetă
țenilor cu drept de vot și a tinerilor în virstă 
de 14-18 ani exprimă deplina adeziune a po
porului român la politica de dezarmare și 
pace promovată de partidul și statul nostru, 
voința sa neclintită de a munci și lupta pen
tru realizarea în cele mai bune condiții a

programelor de dezvoltare economico-socială 
a României, de creștere continuă a bunăstării 
sale materiale și spirituale.

Intr-un spirit de înaltă răspundere revolu
ționară și conștiință patriotică, la referendum 
au participat muncitori, țărani, intelectuali, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnici, de la orașe

și sate, care și-au exprimat adeziunea
deplină la noua și strălucita inițiativă de 
pace a președintelui țării, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, pentru înfăptuirea
dezarmării, precum și hotărirea fermă de a rea
liza neabătut politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, de a munci cu tot 
elanul pentru înflorirea României socialiste.

O semnătură îngemănată cu fapta, pentru noua tinerețe, trăită în liniște și pace. (Duminică 23 noiembrie, la Șan
tierul național al tineretului „Dîmbovița")

Pentru ca planurile noastre 
de viitor să prindă viafă

Nu este o închipuire. Este o reali
tate tristă și dramatică. In 1985 ome
nirea a cheltuit pentru înarmări 
fabuloasa sumă de 1 000 miliarde do
lari. Avea omenirea nevoie de noi 
arme ? Erau goale arsenalele ? Nu 1 
Bineînțeles, nu ! Numai cele 55 000 de 
focoase nucleare existente în arse
nale însumează o putere distructivă 
de 6 000 de ori mai mare decît tota
lul explozivelor folosite în cel de-al 
doilea război mondial. Prin declan
șarea celor peste 15 000 de încărcă
turi nucleare aflate doar în Europa, 
fiecare locuitor al continentului ar 
putea fi ucis de 114 000 de ori. Nu 
avea oare omenirea pe ce cheltui 
acei 1 000 de miliarde de dolari ? 
Avea ! Categoric avea ! Peste 1,5 mi
liarde de oameni suferă, de subnu
triție, iar 50 de milioane, dintre care 
15 milioane de copii, mor anual de 
foame sau datorită bolilor provocate 
de foamete. 900 de milioane de oa
meni nu știu să scrie și să citească. 
1 miliard de oameni nu au o lo
cuință corespunzătoare. Numai în 
statele dezvoltate ale lumii sînt peste 
31 de milioane de șomeri. Și totuși,

omenirea cheltuiește anual 1000 de 
miliarde de dolari pentru înarmări I

— Este cea mai teribilă povară ce 
a apăsat vreodată pe umerii umani
tății. Este acea dramatică realitate 
a lumii contemporane care eviden
țiază uriașa insemnătate politică in-

Anchetâ de opinii 
în rîndul muncitorilor 
de la „Electroputere"- 

Craiova

ternațională a noii inițiative de 
pace a conducătorului partidu
lui și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind reduce
rea unilaterală cu Ș Ia sută, încă în 
acest an, a armamentelor, a efective
lor și cheltuielilor militare ; inițiati
vă pe care o sprijinim cu toată fiin
ța noastră, pentru care am spus un 
unanim și categoric DA in cadrul 
referendumului.

Cuvintele aparțin lui Paul Străinii. 
De peste 30 de ani și-a legat viața 
de existența întreprinderii. Acum este 
secretarul comitetului de partid si a 
fost unul dintre primii interlocutori 
din marele număr de oameni ai 
muncii, de diferite profesii si virste, 
bărbați și femei, din cunoscuta între
prindere craioveană „Electroputere", 
cu care am discutat după votul ex
primat în cadrul referendumu
lui la locurile lor de muncă — 
în uriașele hale de producție, 
in laboratoarele de cercetare si pro
iectare. în birouri. Ia standurile de 
probe sau la rampele de expediere 
a produselor — acolo unde, prin 
eforturi susținute, fiecare dintre ei, 
printr-o fermă angajare patriotică, 
participă cu însuflețire Ia înfăptui
rea planurilor de producție ale în
treprinderii. la realizarea marilor 
obiective stabilite de Congresul al 
XIII-Iea al partidului.

— Viața, experiența demonstrează, 
așa cum arăta secretarul general al 
partidului și la marea adunare popu
lară a oamenilor muncii din Capi
tală consacrată dezarmării și păcii,
(Continuare în pag. a IlI-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — marți 25 noiembrie 1986

ORGANIZAȚIA DE PARTID
— factor dinamizator al procesului de 
modernizare și perfecționare a muncii

Ca pretutindeni în 
noastre industriale, și la 
rul naval Brăila procesul 
noire și modernizare 
ți ei, 
zării muncii constituie o problemă 
vitală, determinată de sarcinile mari 
ce stau în fața colectivului unității, 
de necesitatea permanentei și flexi
bilei adaptări Ia cerințele stringente 
ale economiei naționale, ale pieței ex
terne. De altfel, o cifră este cît se 
poate de semnificativă : 85 la sută 
din navele construite aici în acest an 
sint prototipuri. Este firesc deci că 
această activitate se află în centrul 
preocupărilor comitetului de partid, 
ale celor 34 de organizații de bază din 
secțiile și atelierele șantierului.

! — Pentru că, în fond, de buna des
fășurare a procesului de înnoire și 
modernizare a producției, de perfec
ționare a organizării muncii este 
strîns legată nu numai îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor de plan ce re
vin colectivului șantierului, ci și asi
gurarea creșterii permanente și ge
nerale a eficienței economice a în
tregii noastre activități — argumen
tează maistrul Dumitru Lefter, secre
tarul comitetului de 
tier.

Cum 
partid ? 
zatorice

—’ De

a
de perfecționare a

unitățile 
Șantie- 
de în- 

produc- 
organi-

partid din șan-

comitetul de 
politico-organi-

acționează 
Ce metode 
folosește ? 
la bun început — ne explică

secretarul comitetului de partid — 
pe baza unei ample dezbateri cu în
tregul activ de partid au fost stabi
lite sarcini și responsabilități preci
se. nominalizate pentru fiecare 
obiectiv în parte, vizînd moderniza
rea tehnologică a proceselor de pro
ducție și creșterea productivității 
muncii, reducerea consumurilor de 
materiale, energie și combustibil, ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ 
al navelor construite. Dar lucrul cel 
mai important îl constituie faptul că 
biroul comitetului de partid nu s-a 
rezumat doar -să stabilească aceste 
obiective și responsabilități, ci a ac
ționat cu perseverență pentru mobi
lizarea întregului potențial de muncă 
și de creație al colectivului la înde
plinirea lor.

Sintetizind întreaga activitate des
fășurată de organizația de partid de 
aici, se pot remarca trei mari direc
ții de acțiune.

și diverse 
in scopul 
număr cit 
muncii la

ÎN PRIMUL RÎND i desfășurarea 
nnei ample, sistematice 
acțiuni politico-educative 
stimulării participării unui 
mai marc de oameni ai
procesul de înnoire și modernizare a 
producției și dc perfecționare a or
ganizării muncii.-,,In această privin
ță. noi am pornit de la ideea subli
niată cu toată claritatea de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la Congresul al 
III-lea al oamenilor muncii — șî anu-

MINTIA-DEVA : Lucrări
in avans, de bună 

calitate
Întregul colectiv de muncă al 

Antreprizei de construcții-mon- 
tai. reparat uzine electrice din 
Mintia-Deva este puternic mo
bilizat pentru efectuarea revi
ziilor și reparațiilor de bună ca
litate și intr-un timp cit mai 
scurt, astfel Incit să se poată 
realiza cantități suplimentare de 
energie electrică sistemului 
energetic național. In acest an, 
s-a efectuat un important vo
lum de lucrări mai ales în ter
mocentralele Mintia-Deva și 
Oradea, la care acest harnic 
colectiv de muncă a obținut o 
depășire a» producției de peste 
90 milioane lei. „In aceste 
zile am avut de executat o im
portantă revizie tehnică la gru
pul energetic nr. 6 de la ter
mocentrala Mintia-Deva, pen
tru care erau prevăzute două 
săptămini — ne-a spus inginerul 
Adrian Rovinaru, directorul an
treprizei. Printr-o bună colabo
rare cu colectivul de muncă al 
termocentralei, printr-o organi
zare judicioasă a muncii în 
două schimburi prelungite, 
neîntrerupte, și o dăruire exem
plară a brigăzilor de la turbine 
și cazane, lucrarea a fost în
cheiată în numai 6 zile". (Sa
bin Cerbu).

TURNU MĂGURELE :
Se dezvoltă zestrea

edilitară
Turnu Măgurele — vechea 

așezare de pe malul Dunării — 
și-a schimbat complet înfățișa
rea. devenind. în anii oe au ur
mat Congresului al IX-lea al 
partidului, un oraș modern, 
aflat în plină dezvoltare eoono- 
mico-socială. Aici au fost fina
lizate reoent noi apartamente, 
numărul acestora depășind în 
prezent cifra de 6 000. Dintre 
cele mai noi construcții amin
tim spitalul cuplat cu o policli
nică, hotelul turistic, cinemato
graful. complexele comerciaie 
și prestatoare de servicii. In a- 
celași timp, au fost moderniza
te un mare număr de străzi, 
s-au extins rețelele de apă po
tabilă și de canalizare, s-au a- 
menajat. parcuri și zone verzi. 
La realizarea unor asemenea 
obiective edilitar-gospodăresti o 
contribuție deosebită au adus-o 
oetătenii municipiului. care, 
împreună cu deputății, au efec
tuat un important volum de 
muncă patriotică. (Stan Ștefan).

me că o producție modernă, de un 
nivel tehnic superior, nu se poate 
realiza decît cu oameni cu o înaltă 
pregătire politică, profesională și 
culturală, cu o puternică conștiință - 
revoluționară — spune inginerul 
Stelian Raftopol, secretar adjunct al 
comitetului de partid, 
acestei idei, noi ne-am străduit ca 
munca politico-educativă, propagan
da de partid în general, să aibă un 
conținut clar, convingător și mobili
zator, să nu rămînă la nivelul ex
plicării generale, ci să determine 
participarea efectivă, concretă la în
făptuirea măsurilor stabilite. Astfel, 
în toate organizațiile de bază, în ca
drul adunărilor generale s-a discu
tat nu numai despre sarcinile ce re
vin colectivelor respective, ci și des
pre modalitățile concrete de partici
pare a comuniștilor la în
făptuirea măsurilor ce vizează mo
dernizarea producției, perfecționarea 
organizării muncii. In același scop 
în secțiile asamblaj, tubulatură, 
naj și în celelalte s-au 
loslt discuțiile individuale

In virtutea

uzi- 
fo- 
ala 

birourilor organizațiilor de bază cu
comuniștii, rapoartele comuniste pre

VIAȚA DE PARTID

LA ȘANTIERUL 
NAVAL BRĂILA

s-au organizat dezbateri in 
sindicale. Aceeași 

au avut informările 
învățămintul politico- 

activitatea agitatorilor, lar- 
a propagandei vizuale — 
de perete, panourile, afișe-

expozi- 
etc. Au 
obiecti- 
progra-

zentate In adunările generale ; de ase
menea s-au purtat discuții cu toți 
specialiștii din serviciile și birourile 
tehnice,
cadrul grupelor 
finalitate 
politice, 
ideologic, 
ga paletă 
gazetele
le, emisiunile stației de radioampli
ficare. Totodată, au fost organizate 
simpozioane, consfătuiri, conferințe 
despre modalitățile de aplicare și 
eficiența progresului tehnic, 
ții, schimburi de experiență 
fost popularizate nu numai 
vele și sarcinile concrete ale
mului de modernizare, ci și cei care 
s-au evidențiat în înfăptuirea aces
tora, muncitori fruntași în produc
ție și cadre de specialiști care s-au 
remarcat ca promotori ai noului, 
premiații la diverse expoziții și sa
loane de inovații, la concursurile 
profesionale. în activitatea de crea
ție tehnico-științifică.

ÎN AL DOILEA RÎND j găsirea, 
promovarea și asigurarea bunei des
fășurări a celor mai diverse și efi
ciente forme de participare efectivă 
a oamenilor muncii la această ac
țiune. „La inițiativa comitetului de 
partid — remarcă tehnicianul Ion 
Moldoveanu, secretarul comitetului 
sindicatului — în cele 118 grupe 
sindicale s-au Înființat caiete de 
propuneri în care sînt notate toate 
ideile, toate propunerile formulate 
de oamenii muncii în cadrul dezba
terilor profesionale lunare, privind 
perfecționarea organizării șl moder
nizarea producției. Comisia ingineri
lor și tehnicienilor studiază aceste 
propuneri și le repartizează unor 
cadre tehnice spre studiu, cercetare 
și realizare. De asemenea, a fost îm
bunătățită activitatea de 
de evidență și urmărire 
pârii tuturor celor peste 
cialiști ai șantierului în 
țiativei -Fiecare cadru
gineresc și de specialitate să

organizare, 
a partici- 
400 de spe- 
cadrul ini- 
tehnico-in- 

re-

i

zolve anual cel puțin o problemă 
tehnică sau de organizare a pro
ducției și a muncii in afara sarci
nilor de serviciu». Anual se orga
nizează simpozionul tehnico-știin- 
țific -Ancora de aur», la care, in 
afara specialiștilor șantierului, sînt 
invitați să prezinte comunicări spe
cialiști în domeniu din diferite uni
tăți productive și cercetători științi
fici. în cadrul cărora sint înfățișate 
cele mai valoroase creații".

Desigur, în această privință se 
pot adăuga încă multe alte acțiuni : 
organizarea „Cercurilor calității"; 
participarea la schimburi de expe
riență organizate în diferite insti
tute de cercetare și proiectare și 
unități similare ; îmbunătățirea pro
gramului de propagandă tehnică și, 
in acest cadru, a activității biblio
tecii tehnice care pregătește și di
fuzează lunar în secții, ca și prin 
stația de radioficare un buletin 
conținind cele mai valoroase nou
tăți tehnice. In mod deosebit se 
cuvine relevată preocuparea pentru 
legarea activității cercurilor de ri
dicare a pregătirii tehnico-profesio- 
nale (la care participă peste 2500 
de oameni ai muncii) de sarcinile și 
obiectivele programului de moder
nizare a producției. în acest sens a 
fost asigurată pregătirea în cea de-a 
doua meserie, prin cursurile de 
policalificare, a aproape 600 de mun
citori. Important este faptul că aici 
s-a creat un 
muncă 
orice 
și-a 
narea 
lului 
este receptată 
fiilor'de bază 
ei operativă.

ÎN AL TREILEA RÎND : urmări
rea creșterii permanente a eficien
ței, a rezultatelor acțiunii de per
fecționare a organizării și moder
nizare a producției. „în această pri
vință, comitetul de partid, împreună 
cu consiliul oamenilor muncii exa
minează sistematic modul in care se 
înfăptuiesc obiectivele^ măsurile sta
bilite prin programul 'de moderni
zare — subliniază secretarul comi
tetului de partid. Același lucru îl 
fac șl birourile organizațiilor de 
bază din secțiile șantierului, ceea ce 
ajută nu numai la sesizarea din 
timp a eventualelor deficiente sau 
tergiversări și tragerea la răspun
dere a celor ce nu-și fac datoria, ci 
contribuie și la găsirea unor soluții 
noi. la dezvoltarea spiritului de ini
țiativă șl răspundere al comuniști
lor. al cadrelor tehnice, al celor cu 
responsabilități în organizarea și 
conducerea procesului de producție, 
la stimularea și' valorificarea conti
nuă a capacității creatoare a con
structorilor noștri de nave"... . . .

Cît despre rezultatele acestei ac
țiuni, ele se concretizează în aplica
rea în producție a circa 300 
de propuneri făcute de oamenii 
muncii, a 13 inovații șl invenții, a 42 
de măsuri din cadrul programului de 
modernizare menite să ducă la 
mecanizarea și automatizarea unor 
operații tehnologice, ca de pildă li
nia tehnologică pentru sudarea sec
țiilor plane ale navelor, la pregătirea 
temeinică și debitarea economicoasă a 
materialelor, Ia îmbunătățirea flu
xurilor de producție. „Cu toate aces
tea — continua secretarul comitetu
lui de partid — sintem convinși că 
mai avem 
în această 
secțiile se 
pentru ca 
tehnică, cea mai ieftină dar și cea 
mai directă sursă de creștere a efi
cienței economice, de care dispune 
colectivul nostru muncitoresc să fie 
folosită la întreaga capacitate".

incit 
formă 

dovedit 
Și

creator

asemenea climat de 
orice idee nouă, 

si metodă nouă ce 
eficiența în antr.e- 

valorificarea potenția- 
al oamenilor muncii 
de birourile organiza
și asigurată aplicarea

încă foarte multe rezerve 
privință, că nu in toate 
acționează cu fermitate 
investiția de inteligentă

P. ALEXANDRU

Nou, modern și frumos Io Oradea Foto : S. Cristian

Întrebări și răspunsuri privind stadiul Îndeplinirii planului pe 1986

Cum se acționează pentru 
sporirea producției fizice ?

AZI, ÎNTREPRINDEREA de UTILAJE DIN ALBA IULIA ȘI 
DIN RIMNICU VILCEA

COMBINATUL CHIMIC

Au mal rămas 37 de zile pînă la încheierea, primului an al actualului 
. cincinal. O perioadă, desigur, relativ scurtă, dar in cane tocmai de aceea 

trebuie să se acționeze cu inalt spirit de răspundere, asa cum a cerut 
secretarul genera) al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta 
ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pentru îndepli
nirea in cele mai bune condiții a planului pe acest an și pregătirea te
meinică a producției pe 1987.

Fiecare zi, fiecare oră, am putea spune, sînt acum decisive pentru 
realizarea integrală, Ia absolut toate sortimentele, a planului la producția 
fizică — una din condițiile hotăritoare, după cum se știe, pentru buna 
funcționare a mecanismului economic, pentru, aprovizionarea ritmică a 
întreprinderilor, pentru onorarea la termenele' prevăzute și chiar in 
avans, atunci cînd este posibil și necesar, a contractelor încheiate cu be

Organizarea activității — in funcție 
de specificul fabricației

Prin profilul de fabricație pe care
11 are. întreprinderea de utilaje din 
Alba lulia realizează în special uti
laje unicat sau de serie mică. înde
plinirea ritmică, la toate sortimen
tele a planului la producția fizică 

. ridică deci destule probleme, speci
fice. la fiecare produs pe care trebuie 
să îl realizăm. întregul colectiv a 
înțeles insă exact răspunderea ce o 
are fată de celelalte unităti care aș
teaptă și contează pe produsele con
tractate, cu noi. Ca atare, o dată cu 
măsurii^ luhte pentru ■ asimilarea 
unor prbdwse; noi. de mare-comple-r 
xitate, fern căutat să asi^trrăH ’o pre
gătire temeinică a fabricației, tocmai 
pentru a putea onora la timp fiecare 
contract încheiat, cerință subliniată 
din nou de secretarul, general al 
partidului la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

începutul, ca să spun asa. I-am 
făcut prin îmbunătățirea activității 
în sectorul de proiectare, unde am 
creat compartimente specializate in 
proiectarea constructivă și tehnolo
gică. De asemenea, au fost luate 
măsuri pentru creșterea gradului de 
integrare a unor produse, reducînd 
în mod corespunzător numărul de 

(Unități colaboratoare.. dint cauza că
rora mai întimpinăm greutăți in 
realizarea producției fizice. Aplica
rea măsurilor prevăzute pentru a- 
ceastă etapă în programele de per
fecționare a organizării și de moderni
zare a producției constituie, de ase
menea. una din direcțiile de acți
une care ne-au permis să realizăm 
și chiar să depășim lună de lună 
prevederile de plan la producția fi
zică.

Agricultură și... pedagogie
La unul din numeroasele apeluri 

telefonice, inginerul Mihai Tănase. 
președintele C.A.P. Dorohoi. județul 
Botoșani, răspunde scurt : sfeclă de 
zahăr ziceți ? Nu. nu mai avem, am 
predat întreaga cantitate încă de la 
jumătatea lunii octombrie. Ne reve
dem la anul, cind vă promitem o 
producție și mai mare...

Reluind firul discuției telefonice 
aflăm de la președintele cooperativei 
că toată producția de sfeclă (circa 
1 700 tone) a fost transportată la 
fabrica de zahăr de la Bticecea. co
respunzător cantităților stabilite prin 
grafic. Totodată, s-au livrat la fon
dul de stat 1 500 tone griu pentru 
sămîntă. 500 tone orz, 4 500 tone 
cartofi. 115 tone sâmintă de cînenă. 
cantități peste cele contracta
te. C.A.P. Dorohoi a realizat planul 
de Pe acum si la producția de lapte.

In tot ce s-a realizat se regăsește 
efortul constant al specialiștilor de 
a se angaja permanent să traducă 
în viată obiectivele pe care si le-au 
propus. aplicînd in practică reco
mandările științei agricole, dar si 
experiența, atestată de rezultate, a 
celor mai bune unităti agricole din 
tară. Pentru că. trebuie spus. Mihai 
Tănase si ceilalți specialiști, 
că producția sugerează, oferă 
lucruri noi. compară ceea ce 
ceea ce fac alții mai bine.

La C.A.P. Dorohoi. unde campa
nia de însămîntări s-a încheiat la 
termenul stabilit. s-au constituit 
două loturi demonstrative pentru 

‘ orz (50 ha) si griu (100 ha), cu să- 
mintă din categoria biologică super - 
elită ; suprafețele destinate cultivării 
cartofilor au fost fertilizate cu în
grășăminte organice si chimice, iar 
pe unele sole (circa 300 ha) s-au 
efectuat si lucrări de afinare.

Au hotărit ca în toamna aceasta 
să insămînteze griul „in cruce". Nu
mai că atunci cind a fost emis or
dinul de lucru, unii s-au arătat cir
cumspect!. „î.ntîrziem semănatul si 
ne prinde vremea rea". Oamenii nu 
aveau ceva anume, dar... îi deranja 
ieșirea din obișnuit. Tot aceiași oa
meni. după ce s-au apucat de trea
bă. au subscris cu răspundere la 
noua tehnologie si credem că aceas-

Știind 
mereu 
fac cu

ta este marea calitate a lor. âcesta 
este în fond si factorul de progres.

In ambiția lor de autodepăsire. cei . 
de la C.A.P; Dorohoi voiau ca la car
tofii din solurile ..Ostara“ si „Desi- 
ree“ să obțină categorii biologice ț 
superioare — baza superelitei. Modul t 
de producere a acestei categorii de 
sămînță este deosebit de pretențios.' 
cere o foarte bună cunoaștere a teh
nologiei. pentru că aceasta reprezintă 
in anul următor baza pentru obține
rea cartofilor de categorie supereli- 
tă. Cei de la stațiunea de cercetări 
Brașov au trimis o delegație care a 
testat condițiile agropedologice si de 
capacitate tehnologică ale unității, ale 
cadrelor si si-a dat avizul. Oamenii 
s-au apucat serios de lucru pentru ca 
la anul cooperativa agricolă din Do
rohoi să se înscrie printre putinele 
unități din tară care să producă ase
menea cartofi de 6ămintă.

Mentalitatea potrivit căreia se do
reau productii-record. dar nu cu e- 
forturi suplimentare de muncă si 
preocupare, a fost aici tot mai puter
nic Înlăturată. în timpul anului, oa
menii vin la lucru zi de zi. iar cam
paniile prilejuiesc un aflux șl. 
mai mare de lucrători : vin în ajutor 
cei apropiat!, copii și rude de la oraș. 
Anul treout, in primăvară, pentru a 
sorta, însăcui si transporta cartofii, 
s-a lungit treaba trei săptămini. Anul 
acesta, muncindu-se fără întrerupere 
și duminicile, o cantitate dublă de 
aproape 2 000 tone cartofi a fost pre
gătită doar într-o singură săptămînă.

Pentru a stimula spiritul de iniția
tivă si de mobilizare al cooperatorilor, 
specialiștii trebuie să organizezi 
munca ireproșabil, să comunice deci
zii bine chibzuite, precise. „Cînd ore-; 
cizez un ordin de lucru — spunea in-' 
ginerul Tănase — mă pun si în si
tuația cooperatorilor, pentru a nd 
cere absurdul, ci pentru a solicita ac» 
tivităti și realizări gîndite științific, 
gospodărește".

Necesitatea implicării concrete,, 
complexe a specialistului in fiecare 
sector și în fiecare fază a organizării 
muncii și a producției a fost subli
niată și de inginerul zootehnist Con
stantin Jora. noul director al Aso
ciației economice intercooperatiste, 
pentru creșterea vacilor de laote Hu-:

țani. Pînă cu cîtiva ani în urmă, 
A.E.I. Huțani realiza producții mici, 
avea dificultăți multiple, inclusiv fi
nanciare. Directorul a stat zi si noap-, 
te în unitate pentru a pune ordine 
peste tot : în hale, în baza furajeră, 
în starea de igienă a ustensilelor de 
muls etc. Con,comitent s-a luptat cu 
obiceiuri si delăsări cropicizate, for- 
mind colectivul intr-o nouă atitudine 
fată de muncă. De la oameni se pre
tinde justificat, dar se manifestă si 
grijă și considerație pentru ei si pen
tru munca lor. Ca specialist, este ab
solut obligatoriu ca pe lingă profesio- 
nalitate să ai curaj si fermitate. Va
cile, ținute in stabulație permanentă, 
erau anchilozate. A optat pentru sis
temul de creștere în stabulația liberă. 
Trecînd la organizarea pășunatului, 
directorul a dispus măsuri noi : „re
nunțăm la costisitoarele furaje aduse 
zilnic de secția S.M.A. Vlădeni. prin 
care se cheltuie cite 200 000 lei lunar 
și se irosesc carburanți !“

In relațiile de muncă sînt situații, 
atitudini care cer specialistului tact 
și. fără a exagera cu nimic, aptitu
dini pedagogice. Unii greșesc tocmai 
in unele amănunte considerate, in 
mod eronat, fără importantă. „Eu 
sînt șofer de meserie si m-am anga
jat ca zootehnist, dar cum... să merg 
în urma cirezii ?“ Putea să-i spună 
„dacă te-ai angajat, fă meseria pen
tru care te-ai angajat" și era corect. 
Dar directorul a adăugat : „Uite că 
merg și eu. că nu mi-or cădea ga
loanele !“ Alt exemplu. Unui mecani
zator nu-i funcționa bine cositoarea. 
Specialistul si-a suflecat mînecile si 
i-a reglat corect mașina. „Se pricepe 
tovarășul inginer si nu se sfiește să 
pună mina" — au tras, cu stimă, con
cluzia oamenii. în condițiile acestea, 
cînd dispoziția si alte sarcini de mun
că sint clare si corecte, nimeni nu (jă 
înapoi. Disciplina, componentă esen
țială a noii revoluții agrare, se în
tronează ferm nu atit pe bază de dis
poziție, ci prin exemplu personal, 
prin crearea climatului în care să nu 
fie posibilă încălcarea normelor de 
muncă.

Concomitent. măsurile luate pen
tru înnoirea producției, pentru asi
milarea și realizarea unor produse 
intens solicitate au asigurat între
prinderii un portofoliu substanțial 
de comenzi. Unele dintre produsele 
noi asimilate in fabricație in acest 
an — presele cu fricțiune de 120 tf 
pentru sectorul de produse refrac
tare. mașinile de tăiat piatră, ma
șinile de' tăiat marmură, funiculare- 
le. transportoarele cu bandă, trans
portoarele cu racleți. reductoarele — 
au intrat deja in producțitude bază . 
a întBeprinfteȘi. Astfel. Wr<e-*4.«- .‘ti 
fricțiune de 12C __ _______ ___ . _
dus de serie. Reductoarele de tipul 

/2CHB au și fost trecute în nomen
clatorul produselor întreprinderii. 
In prezent sint lansate in fabricație 
70 reductoare de acest tip și se pre
vede ca în 1987 producția să crească 
și mai mult. Asemănător se prezintă 
luarurile și cu pompa de ungere 
pentru prese cu 8 conducte și cu 
unele piese de schimb pentru dife
rite mașini-unelte.

Ritmul producției este cel mal bine 
pus în evidentă de activitatea de la 
montaj. în luna octombrie, ca și în 
lunile precedente, programul de fa
bricație a fost realizat exemplar. 
Principalele măsuri adoptate se re
feră 
mun 
nice 
gura 
(linca montajului. Totodată, prin rea
lizarea unor adaptări am trecut la 
folosirea unui nou procedeu de su
dură la tiparele pentru tuburi premo 
și unele subansamble pentru funicu- 
lare. în felul acesta se asigură du
blarea productivității muncii la ope
rația respectivă și un evident spor 
de calitate. Am specializat forma
țiile de montaj pe tipuri de utilaje, 
fapt care ne permite să ne adaptăm 
din mers unor cerințe noi, cum a fost 
în cazul asimilării reductoarelor.

Ca urmare a măsurilor luate, pla
nul la producția fizică a fost depă
șit cu 181 tone Ia utilajele tehnolo
gice pentru industria materialelor de 
construcții, 210 tone Ia utilajele teh
nologice pentru prelucrarea lemnu
lui, 800 tone la diverse alte utilaje, 
32 tone la piesele turnate din oțel, 
4,3 milioane lei la piesele de schimb. 
Deci, planul a fost depășit la toate 
sortimentele, întregul spor de pro
ducție fiind obținut pe seama creș
terii productivității muncii. Dintre 
măsurile luate pentru creșterea mai 
puternică a productivității le amin
tesc numai pe cele referitoare la 
unirea celor două linii de poduri ru
lante din estacada de lucru, darea 
în exploatare a unei macarale turn 
în depozitul de materiale, punerea in 
funcțiune a unei mașini de găurit și 
alezat cu diametrul de 130 mm, în
tărirea controlului și asistenței teh-

----------1;—  ........................................-(

de peste hotare, pentru îndeplinirea pla-neficiarii interni și partenerii de peste hotare, pentru îndeplinirea pla
nului la toti ceilalți indicatori. Activitatea practică demonstrează prin 
zeci și zeci de exemple care pot fi date din toate sectoarele economiei că 
nivelul producției realizate depinde in primul rind de măsurile care se 
iau in fiecare unitate pentru întărirea ordinii și disciplinei, buna orga
nizare a muncii, perfecționarea tehnologiilor de lucru și folosirea inten
sivă a utilajelor și instalațiilor din dotare, astfel incit graficele de lucru 
să fie respectate cu precizie de metronom.

Iată de ... .......... ___ ______
planului pe 1986, am adresat unor cadre de conducere din întreprinderi 
întrebarea : CUM SE ACȚIONEAZĂ
FIZICE ?

ce. cpntinuind șirul de anchete privind stadiul îndeplinirii

nice pe schimburi, urmărirea nomi
nală a fabricației produselor de că
tre cadrele de conducere și tehnice. 
Pentru asigurarea bunei funcționări 
a mașinilor și instalațiilor a fost re
organizată și dezvoltată fabricația 
pieselor de schimb, punind accent pe 
recondiționarea unor repere : mo
toare electrice, batiuri de strung, 
plăci de ambreiaj, suporți cuțit și 
altele.

PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI

încheierea cu bune rezultate a 
acestui an considerăm că reprezintă 
o bază sigură de pornire și pentru 
îndeplinirea sarcinilor de producție 
pe 1987, sarcini dezbătute și asumate 
în recenta adunare a oamenilor 
muncii.

Alfred ZATOSCHIL 
directorul întreprinderii 
de utilaje din Alba lulia

Furnizorii de materii prime să-și 
onoreze obligațiile contractuale!

. G deloc ; kM -l, ;
•cut»,«țreMi4“«â>arăt6m cțt.^tipSr 70 "... ____ _ .,________ _____ -KjLirgzt- •”10 tf va deverM^sa pmo*-»  s, lohksifntac®» ar! Combinatul Chimic 
Rimnicu Vilcea înregistrează serioa
se restanțe la producția fizică, ne- 
realizările concentrîndu-se cu deo
sebire la produsele de bază din 
structura sortimentală. Am rămas 
astfel datori la producția de sodă 
caustică cu 71 611 tone, la octanol — 
16 895 tone.PVC — 7 634 tone, buta
nol — 5 696 tone etc.

Cauza principală a acestor rămî- 
neri în urmă rezidă în nerespectarea 
graficelor de livrare a materiilor pri
me de către furnizorii noștri, ca și 
în neritmicitatea livrărilor. Combi
natele petrochimice Pitești, Midia și 
Teleajen, de exemplu, ne-au livrat 
cu peste 21 900 tone propilenă mai 
puțin, ceea ce a determinat, intre 
altele, nerealizarea a 15 419 tone 
octanol, ca Și a altor sortimente. Și 
tot Combinatul petrochimic Pitești 
are o restanță de 7 141 tone la etile
na, ceea ce a influențat nefavorabil 
producția noastră de PVC.

O situație deosebită a apărut pe 
parcursul lunii octombrie. Instalația 
oxo-alcooli II era planificată pentru 
revizie anuală, începînd cu 26 oc
tombrie. Or, datorită lipsei de mate
rii . prime, ea a fost scoasă din cir
cuitul productiv încă din prima zi a 
lunii, în vreme ce prima instalație 
de același fel a funcționat și ea cu 
intermitențe mai multe zile în șir.

Cît privește nerealizarea producției 
de sodă caustică, aceasta a avut la 
bază trei cauze. în primul rînd, lipsa 
materiilor prime a făcut ca instala
țiile consumatoare de clor 
combinatului nostru să

la stabilirea unui program co- 
cu secțiile de prelucrări meca- 
și turnătorie pentru a se asi- 
toate piesele la timp și în or

acest jJrodqjD sefțjnfaj .rezultat din 
proqeșdl de broSucfie .al secțiilor da 
electroliză și» doefe” lucreze sub 
capacitate. In al doilea rînd, deseori 
furnizorul de energie termică, res
pectiv Uzina electrică Govora, ne-a 
asigurat abur tehnologic cu mult sub 
parametrii programați. In al treilea 
rind, dar nu ultimul in ordinea im
portanței, am întimpinat multe greu
tăți din cauza fiabilității reduse a 
instalației de evaporare din cadrul 
secției electroliză IV. Adusă din im
port, această instalație, care nu co
respunde parametrilor productivi șî 
la care se înregistrează numeroase 
întreruperi, urmează să fie supusă 
unor modernizări, acțiunea fiind pre
luată de către un colectiv de specia
liști din combinatul nostru.

Nu este mai puțin adevărat că, Ia 
greutățile amintite, s-au adăugat șl 
propriile noastre deficiențe, legate 
mai ales de nemenținerea in stare 
de funcționare a utilajelor de rezer
vă, verificarea necorespunzătoare șl 
cu Intîrzieri a aparaturii, nerespec- 
tarea parametrilor prevăzuți prin 
regulamentele de fabricație. Toate 
aceste lipsuri au fost temeinic dez
bătute în recenta adunare generală 
a reprezentanților oamenilor muncii, 
stabilindu-se măsuri energice, cu ter
mene și responsabilități precise, prin 
a căror aplicare se vor asigura con
diții corespunzătoare de lucru în pe
rioada care a mai rămas din acest 
trimestru și in anul viitor.

din cadrul 
nu preia

mari unități

Marin RAMNEANȚV 
director general adjunct- 
al Combinatului chimic, 
Rimnicu Vilcea

economioe cu rezultate total diferite 
la producția fizică. Sigur, problemele

Iată, așadar, două .. ...
In oe privește îndeplinirea planului ... _____ __ ________„___ _______.„
cu care se confruntă cele două unități nu sînt asemănătoare. "Totuși. se 
poate desprinde de aici o concluzie cu valoare de generalizare mai 
mare. Este, credem, cit se poate de limpede că pentru îndeplinirea inte
grală a planului la producția fizică nu se poate neglija nici un amănunt 
și cu atit mai mult asigurarea bazei materiale. De regulă — și pot fi 
date în acest sens multe alte exemple — atunci cînd sint asigurate con
dițiile materiale, planul la producția fizică se îndeplinește integral. Mo- ' 
tiv pentru care centralele industriale, ministerele trebuie să acorde 
mai multă atenție respectării contractelor încheiate, a programelor de 
cooperare interuzinală. astfel Incit toate întreprinderile — care sînt de 
regulă consumatoare, dar și furnizoare de diferite materiale sau suban- 
samble — să își poată desfășura normal activitatea și să își poată înde
plini sarcinile ce le revin.

Euqen HRUȘCA 
corespondentul „Scînteii
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Regatului Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Primire la primul ministru al guvernului

(Urmare din pag. I)
inmînînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul Regatului Unit al Marii 
Britanii și. Irlandei de Nord, HUGH 
JÂMES ARBATHNOTT, a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut din partea Maiestății 
Sale Regina Elisabeta a Il-a, îm
preună cu cele mai bune urări de 
bunăstare și prosperitate pentru 
poporul român.

In cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de" ambasador sînt subliniate 
bunele relații statornicite între țările 
noastre și se exprimă dorința am
plificării și impulsionării cooperării 
economice, industriale și tehnologice, 
a dezvoltării în continuare a legă
turilor bilaterale în domeniile învă- 
țămintului, științei și culturii, a con
lucrării pe arena internațională. în 
avantajul reciproc al celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii.

crin despre pacea noastră 
cea de toate zilele, prea mult 
rivnită de-a lungul istoriei, 

totdeauna provizorie. Emoție și 
îngrijorare. Cit de convingător 
poate fi cuvintul meu ? Poate fi 
el auzit măcar ca un sunet mu
zical in lumea plină de zgomote ? 
E noapte, liniște, după o zi încăr
cată. Ziua mea de lucru. Stau in 
fața hârtiei albe. Aștept. Începe 
noaptea mea de lucru. Partea mea 
de calm și__. oboseală creatoare. 
Atita cit pot eu. ' Simplu, „școlă
rește" : pentru asta trebuie, să 

■rștiu, să simt că este pace pe pă- 
'mint. Știu și simt că acea parte 
care contează din mulțimea ce 
mișună pe glob gindește la fel. 
Cum să trimifi cuvintul tău ca pe 
un mesaj al inimii și mintii, un 
semn înainte de toate al bunului 
simt? Fără, metafore, fără să 
invoci „exemple" prea bineștiute, 

. dar deseori uitate, că nimic din 
ce este bun și dăinuie nu este po
sibil fără pace... Revine mereu 

'obsesia războiului, dreptul pum- 
‘■nului, forța care înspăimântă și 
supune. Chiar nu se poate face 
nimic? Este • o fatalitate ca po- 

.poarele să asiste de mii de ani
neputincioase la turnirul celor 
puternici și în spinarea ei răbdă
toare mulțimea să-i poarte cu tot 
cu armuri și cai pe năbădăioșii 
cavaleri ?

Eram la „primari" și răsfoiam 
curios și încântat un manual de 
istorie pentru clasele inferioare 
de liceu. Era ilustrat ca o carte 
de povești, desene in peniță, lito

grafii, reproduceri după mari 
■ maeștri, regi, războaie, diplomați, 
prințese. Napoleon la Arcole, 
blandezii tirind pe străzi cu mare 

rweselie, legată fn- funii, statuia 
tducelui de Alba, Ana Boleyn pe> 
'’eșafod etc. intre '-atitea, și o ca-: 
— A* *-'  , ; |, . .. . .

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Idolul și Ion Anapoda — 19
• Filarmonica ,.George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Studioul 
tînărului ihuzician“ (XXIII), Atelierul 
de muzică contemporană „AR- 
CHAEUS“ — 18
• Opera Română (13 18 57) : Liliacul 
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam’zelle Nitouche — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18; (sala Gră

■t»' ?■< ■ ,i

Pentru ca
;r «! ij. ■ ■ •• f ' ' *.  •' “

(Urmare din pag. I)
că realizarea tuturor planurilor și 
programelor de dezvoltare nu se poate 
Înfăptui decît în condiții de pace, pu- 
nîndu-se capăt uriașelor cheltuieli 
militare' și îndreptîndu-se toate for
țele materiale si umane, cuceririle 
științei și tehnicii spre dezvoltare 
economico-socială. spre progres. Iată 
de ce și eu. ca și absolut toți cei 
•peste 13 500 de oameni ai muncii din 
întreprinderea noastră > — îsi con
tinuă ideea secretarul comitetului de 
partid — am spus in cadrul referen
dumului un ferm și răspicat DA ! 
DA pentru dezarmare ! DA pentru 
dezvoltare și progres I DÂ pentru 
pace ! .

„Locul nostru de munca, 
locul nostru de luptâ 

pentru pace"
— Mă aflu sub puternica im

presie produsă de . magistrala cu- 
vintare rostită de tovarășul 
Niaolae Ceaușescu. la marea aduna
re populară din Capitală, străbătută 
de un puternic patos revoluționar, 
prin care oel mai iubit fiu al națiu
nii noastre a exprimat hotărîrea ne
strămutată a poporului pentru cauza 
păcii’; pentru făurirea unei lumi fără 
arme și fără războaie. Alături de 
tovarășii mei de muncă am spus un 
DA hotărit la referendum, avînd fer
ma convingere că numai intr-un cli
mat de paoe vom putea înfăptui mă
rețele obiective ale Congresului al 
XlII-lea al partidului de dezvoltare 
economico-socială a tării — ne spu
ne ejectriciana Alexandrina Licuri- 
oeanu, de la atelierul traforășini din 
fabrica de aparataj electric. Este 
semnificativ în acest sens unul dintre 
articolele publicate' la gazeta noas
tră de perete. El poartă titlul „Lo
cul nostru de muncă, locul nostru de 
luptă pentru pace". Pentru că 
toate ♦ produsele muncii noastre 
sint destinate dezvoltării pașnice, 
bunăstării oamenilor, pentru că tot 
ceea ce produoem cu eforturi, pro
ducem pentru viitorul de pace al 
țării, al copiilor noștri. Nu sîntem un 
colectiv prea mare, dar transforma
toarele electrice produse de noi iau 
drumul multor țări ale*  lumii — din 
Uniunea Sovietică pînă-n Brazilia și 
din China pină-n Canada. Am dis
cutat la ultima adunare generală de 
partid despre felul cum putem spri
jini votul nostru pentru dezarmare 
;și pace din cadrul referendumului. 
Hotărirea unanimă a fost aceea 
că prin faptele noastre de mun
că, indeplinindu-ne în continua
re în mod exemplar sarcinile de 
plan pe acest an. ca și pe întregul 
cincinal, producind mai mult și mai 
bine, contribuim la întărirea păcii, la 
dezarmare, la dezvoltarea climatu
lui de colaborare, de încredere și 
securitate în Europa și în întreaga 
lume.

Primind scrisorile de acredi
tare, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a transmis 
Maiestății Sale Regina Elisabeta a 
Il-a cele mai bune urări de sănă
tate și fericire, iar poporului bri
tanic urări de progres și prosperitate. 

. In cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sînt 
exprimate satisfacția față de rapor
turile de prietenie și colaborare din
tre țările și popoarele noastre, ra
porturi care cunosc o evoluție pozi
tivă, precum și aprecierea că există 
condiții reale pentru extinderea și 
amplificarea relațiilor româno-brita- 
nice in diverse domenii de activitate.

Subliniindu-se că problema funda
mentală a lumii de azi ‘o constituie 
oprirea cursei înarmărilor. In primul 
rind nucleare, trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare și asigurarea 
păcii în lume. în cuvintarâ se arată 
că. acționind în acest sens. România

Piatra de hotar
ricatură de epocă, un soi de ale
gorie in care atentatul de la Sara
jevo era fitilul ce aprindea butoiul 
cu pulbere din Balcani călărit de 
„marile puteri", niște grași cu 
mustăți uriașe, cizme, săbii, pis
toale, binocluri. Două războaie 
mari și o mulțime de altele mai 
mici rostogolesc de atunci încoace, 
fără încetare, polobocul cu pricina 
dintr-o parte în alta a globului. 
Există un maestru de ceremonii 
care are grijă să întrețină neîn
trerupt singeroasa sărbătoare ? 
Veteranii nu ajung încă bunici și 
cei tineri se cam plictisesc tot 
ascultind poveștile lor din război, 
nu reușesc să înțeleagă mai nimic. 
S-ar putea. ca și unii și alții să 
aibă dreptate... Pe cind mă năș
team eu, lumea, petrecea. Va fi 
război ? „Nu se poate !“ Si, vai, 
se știe, a fost !... Astăzi, lumea nu 
prea mai seamănă cu ce era în 
urmă cu cinci și cu atit mai puțin 
cu opt decenii. S-au petrecut in 
acest scurt timp schimbări pentru 
care istoriei vechi nu i-au ajuns 
patru mii de ani. Încă acum o 
sută, încă acum cincizeci de ani, 
distanțele erau foarte mari, vite
zele mici, comunicarea greoaie, 
izolarea' posibilă. Punctele fierbinți 
de pe glob nu intrau atit de ușor 
în rezonanță. Era înainte de des
coperirea reacției in lanț, înainte 
de proliferarea monstruoasă a ce
lulei organice, era înainte de ex
plozia spectaculoasă a cancerului 

,și. bombei atomice.
O lume., blitz, o lume a instan

taneului pare a lua naștere sub 
ochii'noștri. Azi, totul este posibil 
să. se petreacă in același timp. 
Jules Verne nti a imaginat nici
odată două degete care aflate la 
antipozi, să apese in aceeași .glipă 
două '.•butoane, poate de .aceeași . 
culoare; și in aceeași 'clipă gigan

să prindă viață

" ■ «

planurile noastre de viitor

Avem nevoie de o lume 
fără arme și războaie I

—• Am împlinit în această vară 
zece ani de la terminarea facultății 
----ne spune tînăra ingineră Anca 
Leoveanu din atelierul de proiec
tare mașini electrice. In toti acești 
ani de cind lucrez la „Electropu- 
tere“. ca și in toți anii de după Con
gresul al IX-lea al partidului. în
treprinderea noastră s-a dezvoltat 
enorm. A crescut nivelul tehnico- 
calitativ . al produselor, realizind 
astăzi o gamă largă și diversă de 
produse la nivel tehnic mondial. Și 
în continuare, prin grija conducerii 
partidului. întreprinderea noastră va 
cunoaște o viguroasă dezvoltare și 
modernizare.' al cărei volum de pro
ducție se va dubla pină la sfirșitul 
acestui cincinal. Iată ce perspective 
minunate de muncă, de afirmare 
profesională avem în față. Dar pen
tru toate acestea avem nevoie de 
pace. Avem nevoie de o lume fără 
arme și războaie, in care poporul 
nostru, ca și toate popoarele lumii, 
să se dezvolte în liniște și pace, fără 
spectrul distrugerii care planează 
asupra omenirii. Din păcate insă. în 
timp ce în diferite țări pentru cerce
tare și realizarea unor noi tipuri de 
arme și mijloace de distrugere în 
masă, de înarmare a Cosmosului se 
cheltuiesc sute de miliarde de 
dolari, in diferite zone ale globu
lui milioane de oameni mor de foa
me sau boli, victime ale subdezvol
tării și mizeriei. Iată de ce votul 
exprimat în cadrul referendumu
lui reprezintă în fapt întreaga 
adeziune față de toate inițiati
vele și acțiunile strălucire ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la încetarea cursei înarmări
lor. trecerea la dezarmare, si în pri
mul rind la dezarmare nucleară. Ho
tărirea aprobată în cadrul referen
dumului de întreaga noastră na
țiune de reducere cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare este nu numai 
un strălucit exemplu pentru toa
te statele, dar și un îndemn 
pentru a se deschide o nouă eră 
in istoria omenirii, o eră a pă
cii, înțelegerii. în care toate resur
sele umanității. toate cuceririle ști
inței și tehnicii să fie folosite numai 
si numai pentru dezvoltarea si pro
gresul omenirii, pentru înflorirea 
vieții si civilizației.

Bugetele militare 
să fie convertite în fonduri 

pentru dezvoltare
Inginerul Felix Căprariu este di

rectorul fabricii în care se produc 
cunoscutele locomotive electrice pur- 
tind marca „Electroputere" Craiova. 
Ele pot fi întîlnite astăzi străbătind 
magistralele de otel de pe aproape 
toate meridianele globului, ducînd ou 
ele nu numai materializarea pricepe
rii si hărniciei muncitorilor craioveni. 
ci și năzuințele de pace și progres, 
de înțelegere și colaborare ale po
porului român. De altfel este semnifi

a hptărît să treacă la reducerea uni
laterală cu 5 la sută a efectivelor, 
armamentelor și cheltuielilor mili
tare. Referendumul care a avut loc 
a dat expresie voinței unanime a 
poporului nostru de a faoe totul pen
tru promovarea politicii de dezarma
re și pace. în cuvintare se sublinia
ză necesitatea ca toate popoarele 
să-și unească forțele și să conlu
creze cît mai strîns pentru a deter
mina luarea de măsuri practice de 
dezarmare nucleară și convențională.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul britanic Hugh 
James Arbathnott.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat loan Totu, ministrul 
afaoerilor externe, și Dumitru Apos- 
toiu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

ticele fuzee. să-și ia zborul, în 
aceeași clipă trecind unul pe lingă 
altul să se salute cu eleganți și 
considerație, chiar ăsa, după un 
vechi obicei marinăresc mutat in 
cer, și tot in aceeași clipă cele 
două emisfere să se surpe in două 
mari pilnii fumeginde... Da. lumea 
este departe de echilibrul ideal. 
Mereu, speranța este tot inteli
genta umană. Aceeași inteligență 
care forțind peste tot limitele gă
sește altele noi, același tip de 
energie, superioară care tinzind 
spre o viziune „instantanee" a 
universului sufocă spațiul și tim
pul și face din viteză mama tutu
ror bolilor. Oricum, imaginea bu
toiului cu pulbere care ar putea 
sări in aer în cine știe ce 
peninsulă sau golf, in timp ce la 
citeva sute de kilometri se visea
ză in liniște și pace, este de mult 
depășită. Se poate spune că lumea 
începe să încapă pe un virf de 
ac. Avem nevoie unii de alții și 
in același timp avem nevoie să 
răminem noi înșine...

Pacea fără război nu este o în
trebare fără răspuns. Răspun
sul pe care, la strălucita 
inițiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se reduce 
cu 5 la sută armamentele, efecti
vele și cheltuielile militare ale 
României, poporul nostru l-a dat la 
23 noiembrie are valoare de simbol. 
Dacă dezarmarea generală va fi 
cindva posibilă (și trebuie să ne 
închipuim că da), decizia unanimă 
de la 23 noiembrie a României 
va fi consemnată în isto
rie ca o primă piatră de hotar 
intre război și pace.

Se luminează de ziuă. Deschid 
fereastra. Noiembrie, dar, se pare, 
o zi senină..

George BĂLAIȚA

cativ faptul că oamenii muncii din 
aoest colectiv și-au susținut votul in 
cadrul referendumului printr-un re- 
zultat de muncă important : îndepli
nirea planului la export pe 11 luni 
ale acestui an. Iată ce ne-a spus :

— Este limpede pentru toată lu
mea: cu cît se cheltuiește mai mult 
pentru arme, cu atit crește amenin
țarea la adresa vieții oamenilor, si 
pe deasupra, se împuținează mijloa
cele necesare pentru dezvoltarea 
economico-socială. Mai ales în con
dițiile actuale ale situației interna
ționale. marcată de sporirea în 
ritm rapid a mijloacelor de distru
gere. de creștere a tensiunii și ame
nințării unei catastrofe nucleare, re
ducerea armamentelor, efectivelor si 
cheltuielilor militare hotărîte de Ma
rea Adunare Națională, din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și aprobată în cadrul referendumu
lui de către întreaga noastră na
țiune are o importanță deosebită. 
Ea reprezintă un pas concret în-do- 
meniul dezarmării, demonstrînd tu
turor că este timpul, că trebuie si 
se poate să se treacă de la vorbe la 
fapte, un exemplu care ar fi bine 
să fie urmat și de celelalte țări, mai 
cu seamă de cele ce dispun de 
uriașe arsenale, de mari efective și 
fac mari cheltuieli militare. Nu este 
nevoie' de calcule savante pentru a 
demonstra ce efecte binefăcătoare ar 
avea extinderea inițiativei românești 
la nivelul planetei prin reconvertinea 
treptată’ ă bugetelor și programelor 
de înarmare în fonduri de dezvol
tare, așa cum propune în mod con
stant România, așa cum a propus 
din nou președintele țării. La nivelul 
actual al cheltuielilor militare mon
diale anuale de 1 000 de miliarde 
dolari, reducerea acestora cu 5 la sută 
așa cum prooedează tara noastră, ar 
crea disponibilități financiare de 50 
de miliarde dolari. Cu această sumă 
s-ar putea asigura hrană pentru 50 
de milioane de oameni, construirea a 
peste 5 milioane apartamente, con
struirea a 500 000 de școli. Mai puțin 
de jumătate din această sumă ar fi 
suficientă pentru lichidarea analfabe
tismului, asigurarea cu apă potabilă 
a tuturor locuitorilor țărilor sărace, 
vaccinarea tuturor copiilor lumii îm
potriva bolilor. Dar aberanta cursă 
a înarmărilor răpește importante 
fonduri bănești de la destinația lor 
firească. împiedică împlinirea aspi
rațiilor de progres și bunăstare ale 
popoarelor. Pentru toate acestea, și 
eu. ca si toți ceilalți tovarăși ai mei 
de muncă, am sprijinit cu entuziasm 
strălucita inițiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru promova
rea dezarmării, spunînd un DA ca
tegoric în cadrul referendumului.

...Am relatat doar cîteva din răs
punsurile primite în cadrul anchetei 
noastre. La fel gîndesc și s-au pro
nunțat și inginerul Petre Cojocaru și 
sculerul Ion Vijulie, și bobinatoarea 
Dumitra Antonie, ca și toți oamenii 
muncii din cadrul puternicului co
lectiv muncitoresc craiovean.

AI. PUNTEA

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
luni dimineața, pe B.V. Kravțov, mi
nistrul justiției al Uniunii Sovietice, 
care a efectuat o vizită în țară 
noastră.

în timpul întrevederii au fost sub
liniate bunele raporturi de prietenie 
și colaborare multilaterală româno- 
sovietice, care cunosc o dezvoltare 
continuă, în spiritul convorbirilor și 
înțelegerilor la cel mai înalt nivel. 
Au fost evidențiate, totodată, posi
bilitățile existente pentru extinderea 
și aprofundarea conlucrării bilatera
le pe multiple planuri, în interesul 
popoarelor român și sovietice, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Vizita delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Luni a sosit în Capitală delegația 
Sovietului Suprem al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, con
dusă de I. V. Kapitonov, deputat in 
Sovietul Suprem, președintele Comi
siei Centrale de Revizie a P.C.U.S., 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, face o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopenl, oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
de deputați.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

In aceeași zl. tovarășul Nicolae 
Giosan s-a întîlnit cu membrii 
delegației parlamentare sovietice. în 
cadrul întrevederii, au fost eviden
țiate bunele relații de prietenie și co
laborare dintre România și Uniunea 
Sovietică, subliniindu-se însemnăta

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEll"

FETEȘTI : Economii 
de energie și combustibil

Oamenii muncii din cadrul în
treprinderii pentru producerea și 
industrializarea legumelor și fruc
telor Fetești au economisit, de la 
începutul anului și pină in pre
zent. 150 MWh energie electrică și 
220 tone combustibil convențional. 
„Aceste economii — ne-a spus in
ginerul Mircea Brebăn, director 
tehnic — au fost realizate în con
dițiile în care producția-marfă in
dustrială a fost depășită cu aproa
pe 10 milioane lei. iar productivi
tatea muncii a crescut cu peste 
10 000 lei pe lucrător. (Mihai Vi- 
șoiu).

REȘIȚA : Realizări 
ale constructorilor 

de mașini
Asimilarea de noi produse de 

performantă si obținerea unor re
corduri în execuție reprezintă o 
constantă a preocupărilor și efor
turilor harnicului colectiv munci
toresc al secției de mașini eledtriee 
din cadrul întreprinderii construc
toare de mașini Reșița. Cea mai 
recentă realizare a acestui colectiv 
— motorul de curent continuu de 
3 500 kW. „Este oel mai mare tip 
de motor -realizat pînă în prezent. 
Cîntărind cireș 180 tone — ne pre
cizează inginerul Ion Voicu. șeful 
secției. Avem convingerea că be
neficiarul nostru — Combinatul, si
derurgic Hunedoara — vă fi mul
țumit de calitatea acestui produs 
care pînă acum se aducea din im
port. La realizarea noului motor 
se poate spune că a contribuit a- 
proape întregul colectiv al secției, 
dar o mențiune în plus trebuie fă
cută pentru formația de bobinatori 
condusă de Nicolae Burileanu și 
cea de montaj condusă de Traian 
Brînzei, care au susținut, pe drept 
cuvînt. un nou-'Și extrem de exigent 
examen al înaltei măiestrii profe
sionale". (Ion D. Cucul.

BÎRLAD : Volum sporit 
de materiale recuperate
Concomitent cu activitatea de 

producție, colectivul întreprinderii 
de rulmenți din municipiul Bîrlad 
acordă o atenție deosebită acțiunii 
de recuperare și reintroducere în 
circuitul productiv a materialelor

tv
20,00 Telejurnal
20.20 Teatru TV. „Răsplntla cea mare*  

de Victor Ion Popa. Adaptare 
pentru TV de Ioana Prodan si 
Constantin Dinischlotu. Cu : Teofil

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 noiembrie, ora 20 — 28 
noiembrie, ora 20. In țară : Vreme în 
general închisă. Vor cădea precipitații 
slabe, pe alocuri sub formă de ploaie 
și burniță în majoritatea regiunilor. în 
zona montană, izolat, se va semnala și 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele inten

cinema
• Un oaspete !a cină : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20, EXCELSIO ‘i
(65 49 45) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Liceenii: GRIVITA (17 08 58) - 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20
• încredere?. : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17,15; 19,30
• Un comisar acuză : PACEA 
(71 30 85) - 15; 17,15; 19.30
• Păcală : LUMINA (14 74 16) — 9; 
12; 16; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 
12; 16: 19. GLORIA (« 46 75) — 9; 
11,30; 14; 1.6,30; 19
• Actorul și sălbaticii : VIITORUL 
(M) 67 40) — 15; 18,15
• Bătălia din umbră : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17,15; 19,30

La întrevedere a participat Gheor- 
ghe Chivulescu, ministrul justiției.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietica la 
București.

★
în timpul șederii în țara noastră, 

ministrul sovietic și delegația de .Ju-; 
riști din U.R.S.S. pe care a condus-o 
au avut convorbiri la Ministerul Jus
tiției. Procuratura Generală. Tribu
nalul Suprem, unitățile de justiție 
din județele Timiș și Argeș și au vi
zitat unele obiective economice și 
social-edilitare din Capitală și jude
țele amintite.

Vizita a prilejuit un util schimb 
de experiență și de documentare în 
domeniul juridic.

tea deosebită a convorbirilor și în
țelegerilor convenite la nivel înalt 
pentru extinderea și adîncirea con
tinuă a acestor raporturi pe multiple 
planuri, in interesul ambelor țări, al 
cauzei socialismului și păcii. S-a 
exprimat dorința comună de a se ac
ționa pentru sporirea rolului parla
mentelor și parlamentarilor din cele 
două țări în întărirea prieteniei și 
conlucrării româno-sovietice. pentru 
creșterea contribuției lor la Instau
rarea unui climat de pace. înțele
gere și colaborare în Europa și în 
lume.

Biroul Marii Adunări Naționale « 
oferit un dineu în onoarea oaspe
ților, în timpul căruia s-a toastat 
în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășului 
Mihail Gorbaciov. pentru dezvoltarea 
relațiilor prietenești dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

refolosibile. în perioada care * 
trecut din acest an au fost recu
perate 1 650 tone oțel, 120 tone 
uleiuri minerale. 125 tone corpuri 
abrazive și altele, care.au contri
buit la diminuarea cheltuielilor 
materiale și sporirea eficienței 
economice. (Petru Necula).

BISTRIȚA : Instalație 
modernă

In cadrul celei mai noî capaci
tăți de producție a întreprinderii 
de utilaj tehnologic din Bistrița. 
Fabrica de oxigen, a fost pusă în 
funcțiune o modernă Instalație 
pentru îmbutelierea oxigenului 
lichid. In acest fel se asigură sa
tisfacerea necesităților tuturor 
unităților consumatoare din județul 
Bistrița-Năsăud, creindu-se dispo
nibilități și pentru alți solicitanțl 
din județele limitrofe. (Gheorgho 
Crișap).

BACĂU : Locuințe 
pentru oamenii muncii

In aceste zile. s-au predat la 
cheie pentru oamenii muncii din 
județ alte blocuri de .locuințe în 
marile ansambluri. Cu acestea, nu
mărul apartamentelor noi. construi
te în acest an in orașele și cen
trele muncitorești de pe văile 
Trotușului și Bistriței, a ajuns la 
2 200. In municipiul Bacău, de 
pildă, unde au fost înălțate cele 
mai multe blocuri de locuințe, 
s-au conturat noi și moderne an
sambluri, cum ar fi Ștefan cel 
Mare, Bistrița-Lac, Letea. George 
Bacovia etc. Formațiile, de lucru 
conduse de maiștrii Gheorghe Cri- 
han, Spiridon Burghelea. Ion Cio- 
banu, Vasile Cojocaru lucrează in 
aceste zile la finisarea altor 600 
apartamente care vor fi date in 
folosință oamenilor muncii pînă la 
31 decembrie. Bilanțul încheiat la 
această dată de constructorii de 
locuințe din Bacău este rodnic : în 
ar.ii socialismului. in orașele și 
comunele județului au fost înăl
țate circa 80 000 apartamente. In
ginerul Mihai Armașu. directorul 
Trustului Antrepriză generală con
strucții montaj Bacău, a ținut să 
sublinieze că planul dq producție 
pe acest an va fi îndeplinit înainte 
de termen. Pînă la această dată au 
început lucrările la 1 700 de apar
tamente din planul pe anul viitor. 
(Gheorghe Baltă).

Vîlcu, Ileana Predescu, Valentin 
Uritescu, lea Matache, Radu Pana- 
marenco, Papii Panduru, Gelu 
Nițu, Ion Lupu, Sorin Gheorghiu, 
Adrian Petrache, Aurelian Napu, 
Eugen Racoți, Romeo Dumitrescu. 
Regla artistică : Constantin Dlnls- 
chiotu

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

sificări în regiunile sudice cu viteze 
pînă la 45 km pe oră. Temperaturile 
minime, nocturne, vor fi cuprinse în
tre minus 3 și plus 7 grade, mal cobo- 
rîte în depresiuni, iar cele maxime, 
diurne, în general între 3 și 13 grade. 
Se va semnala ceață cu caracter local, 
în București : Vremea va fi predomi
nant închisă. Tenrporar va burnița sau 
va ploua slab. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu intensificări tre
cătoare de 35 km pe oră. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 2 
și 5 grade, cele maxime între 5 și 9 
grade. Dimineața, condiții de ceață.

• Vreau să dansez : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20 
® Pînă cind vom fi despărțiți : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
e Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
O Tangoul tinereții noastre s TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20
• Program special de desene anima
te — 9; 11; 13; 17,15, Bătrînii bandiți
— 15; 19.30 : DOINA (16 35 38)
© Luptătorii din valea misterioasă ; 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20, CULTURAL (83 50 18)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
« Luptătorul cu sabia : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17.15: 19.30, FLACĂRA 
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30
® Roberto Carlos și diamantul roz : 
DACIA (50 39 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Gheața verde : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15: 14,30: 17; 19,30. FLOREAS-
CA (33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45; 20

Realizări din țările socialiste
R.D. GERMANĂ:

Direcții prioritare ale cercetării științifice
In R.D. Germană au 

fost introduse in eco
nomie. în ultimii cinci 
ani, aproape 50 000 de 
invenții, ceea ce re
prezintă echivalentul 
participării în 10 ani 
anteriori a cercetăto
rilor. tehnicienilor și 
muncitorilor la efor
tul de perfecționare a 
activității economice. 
Autorii invențiilor 
s-au concentrat cu 
prioritate asupra pro
blemelor legate de uti
lizarea tehnologiilor 
moderne în ridicarea 
productivității muncii, 
soluționarea unor pro
bleme privind prelu
crarea, stocarea in
formațiilor, optica și 
biotehnica, folosirea 
materiilor prime au

R.S. CEHOSLOVACĂ:

Program de electronizare în industrie
Planul de dezvolta

re a științei și teh
nicii tri R.S. Ceho
slovacă în actualul 
cincinal (1986—1990) 
include sarcini atît în 
domeniul cercetărilor 
fundamentale, cit și in 
cel al progresului teh
nicii, al cercetărilor 
aplicative. O dezvol
tare considerabilă vor 
cunoaște în această 
perioadă automatiza
rea. robotizarea și 
utilizarea tehnicilor 
pe bază de laser.

Intre ramurile în 
care pentru acest cin
cinal este prevăzu
tă creșterea consi
derabilă a nivelului 
tehnic ai producției

tohtone. reciclarea 
materialelor.

Orientarea gtndirli 
tehnico-științifice spre 
temele amintite se în
scrie pe linia sarcini
lor stabilite de Con
gresul al XI-lea al 
P.S.U.G. privind ne
cesitatea participării 
într-o măsură mai 
mare a cadrelor din 
cercetare la elabora
rea de soluții pentru 
problemele pe care le 
ridică procesul de 
dezvoltare economico- 
socială.

Intre problemele 
cercetării, un loc deo
sebit îl ocupă cele 
privitoare la valorifi
carea resurselor ener
getice ale țării. Ex
tracția cărbunelui con

se numără metalurgia 
și construcțiile de 
mașini grele. In acest 
scop a fost elabo
rat un program de 
electronizare, care, 
în perioada anilor 
1986—1990, va contri
bui la creșterea pro
ducției cu 21 la sută, 
iar a exporturilor în 
țările nesocialiste cu 
73 la sută. Elaborarea 
programului pentru 
aceste sectoare este 
explicabilă : metalur
gia și construcțiile de 
mașini grele sînt sec
toarele cele mai im
portante ale economiei 
cehoslovace, reprezen- 
tînd aproximativ 50 
la sută din total.

R.P.D. COREEANĂ:

Noi proiecte economice
In R.P.D. Coreeană 

se află în curs de în
făptuire un șir de 
proiecte economice 
majore. Printre a- 
cestea se numără cen
trala electrică Tae- 
cheon, complexul de 
la Sunchon pentru 
fabricarea vinalomu- 
lui, extinderea capa
cității de producție a 
fabricii de magneziu 
de la Tanchon. faza a 
doua de dezvoltare a

R.P. MONGOLĂ:

Se extinde industria extractivă
în prezent. Indus

tria extractivă a R.P. 
Mongole produce șt 
exportă peste hotare 
cupru, molibden, fluo- 
rit, plumb, wolfram șl 
alte minereuri. După 
cum precizează pu
blicația „Novosti Mon
golii", producția in
dustriei extractive de

complexului siderur
gic „Kim Chaer“, ex
tinderea exploatări
lor de cărbune din 
districtul Anju, ca și 
construcția căii fera
te nordice.

Aceste proiecte au 
o mare importanță în 
realizarea obiective
lor pe termen lung ale 
construcției economice 
socialiste. Astfel, cen
trala de la Taecheon 
va fi una din cele 
mal mari din țară.

ține o pondere de pes
te 40 la sută în expor
tul țării, urmînd să 
crească în cel de-al 
optulea cincinal cu 
17—20 la sută.

în acest cincinal, 
volumul lucrărilor de 
prospecțiuni geologice 
va spori cu 27 la sută. 
Vor fi efectuate lu

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. • Meciul Steaua — Di

namo. care va avea loc miine. de 
la ora 14. la stadionul Steaua, va fi 
arbitrat de o brigadă formată din 
Dan Petrescu (centru). Ion Crăciu- 
nescu si Otto Streng. • Pentru me
ciul Albania — Spania, din prelimi
nariile campionatului european in- 
tertări — grupa I. partidă care se 
va juca la Tirana, miercuri. 3 de
cembrie. antrenorul spaniol Munoz a 
selecționat 16 iucâtori. printre ei a- 
flindu-se fotbaliști ce au evoluat în 
meciul cu echipa României, cum sînt 
Zubizarreta. Chendo. Sarichis. Julio 
Alberto. Rincon și Butragueno. dar 
si alții noi ca mijlocașii Gonzales și 
Munoz. Se dă ca sigură utilizarea 
lui Gordillo, absent în partida de la 
Sevilla.
• In turneul masculin din ca

drul Olimpiadei de șah de la Dubai 
(Emiratele Arabe Unite). în clasa
ment conduce Anglia, cu 23.5 punc
te. urmată de S.U.A. și Ungaria — 
22.5 puncte. Bulgaria — 22 puncte, 
U.R.S.S. — 21 puncte etc. Echipa 
României, care în runda a 8-a a 
terminat la egalitate : 2—2 cu Spa
nia. ocupă locul 11 cu 20 puncte. 
Alte rezultate : S.U.A. — U.R.S.S. 
2.5—1.5 puncte (la prima masă Kas
parov a pierdut la Seirawan) ; Ar
gentina — Elveția 3,5—0,5; Ungaria — 
Iugoslavia 2,5—1,5 ; Bulgaria — Sco
ția 3—1 ; Cuba — Indonezia 2—2 ; 
Anglia — Islanda 4—0.

In concursul feminin pe primul loc 
se află U.R.S.S. — 18,5 puncte, ur
mată de R.P. Chineză — 18 punc
te. România. Polonia. Ungaria. R.F. 
Germania — 15,5 puncte etc. Rezul
tate din runda a 8-a : U.R.S.S. — 
Polonia 2—1 ; R.P. Chineză — Iu
goslavia 3—0 ; Ungaria — România 
2—1 ; Spania — Anglia 2—1.

• Bonner fiul : LIRA (317171) — 15; 
17,15; 19,30
• Dragostea cu parfum de rășină x
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Zică ce vor zice : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30

teatre 

tinuă să se afle în 
centrul atenției cer
cetătorilor. date fiind 
rezervele relativ în
semnate de care dis
pune tara, dar totoda
tă se au în vedere șl 
resursele necoriven- 
ționale. Astfel, în 
zona Schwerin se des
fășoară lucrări pen
tru punerea în valoa
re a surselor de ape 
geotermale, descope
rite la o adîncime de 
2,5 kilometri. în R.D. 
Germană își găsește o 
aplicare din ce în ce 
mai largă această sur
să de energie. Re
zervele depistate în 
nordul țării furnizea
ză apa la tempera
tura de 80 grade 
Celsius.

Programul de elec
tronizare a metalur
giei și construcțiilor 
de mașini grele are în 
vedere creșterea valo
rii de întrebuințare 
a produselor, econo
misirea forței de mun
că. creșterea produc
tivității muncii, o fo
losire mai eficientă a 
materiilor prime și a 
energiei, ocrotirea me
diului ambiant.

Electronizarea pro
duselor se va realiza 
mai ales in fabricarea 
de instalații energe
tice și centrale ter
mice. în producția de 
mijloace de transport, 
mașini-unelte așchle- 
toare. forje și prese.

Această unitate ener- 
' getică va avea o pon

dere considerabilă în 
atingerea obiectivului 
realizării unei pro
ducții de 100 000 mi
lioane kWh energie 
electrică. De aseme
nea, se va asigura 
apa necesară unor 
sisteme' de Irigații 
pentru Includerea în 
circuitul agricol a 
unor mari suprafețe 
cultivabile.

crări de prospectare a 
cărbunelui cocsifica- 
bil, fluoritului, auru
lui, fosforlților, ape
lor freatice, granitu
lui. marmurii, mate
riilor prime pentru 
Industria sticlei, cera
micii și îngrășămin
telor minerale.

BOX. La Timișoara, formația de 
juniori a României a întrecut cu 7—3 
formația R.D. Germane. Din forma
ția antrenată de Relu Auras. Vasile 
Bala și Gheorghe Ene o impresie 
deosebită au făcut campionul euro
pean al categoriei 63,5 kg, Francisc 
Vastag. si Mihai Leu. Ambii au cîști- 
cat partidele respective înainte de 
limită, in rundul I.

GIMNASTICA. La concursul spe
cial pe aparate din cadrul compe
tiției internaționale de gimnastică de 
la Nagoya, sportiva română Mădă- 
lina Tănase s-a clasat pe locul intîi 
la sol cu 19,40 puncte și la birnă cu
19.45 puncte. Sovietica Alevtina 
Priahina a fost prima la sărituri —
19.45 puncte. în timp ce la paralele 
a cîstigat Jana Vogel (R.D.G.) — 19,45 
puncte.

în concursul masculin. Vladimir 
Șcepoșkin (U.R.S.S.) a terminat în
vingător la sol și sărituri, japone
zul Mizushima s-a Clasat pe primul 
loc la paralele si cal cu minere, iar 
la inele victoria a revenit lui Xu 
Zhiqiang (R.P. Chineză).

HANDBAL. Formația iugoslavă 
Metaloplastica Sabac s-a calificat in 
sferturile de finală ale ..Cupei cam
pionilor europeni" la handbal mas
culin. întreeînd. în meci retur, cu 
30—21. echipa spaniolă F.C. Barce
lona. In prima manșă, handbaliștii 
de la Barcelona cîștigaseră cu 31—25.

TENIS. „Turneul campioanelor" Ia 
tenis, desfășurat la ..Madison Square 
Garden" din New York, a fost cîști- 
gat de Martina Navratilova, care cu
cerește pentru a patra oară acest 
trofeu.

In finală. Martina Navratilova a 
Invins-o cu 7—6. 6—3. 6—2 ne Steffi 
Graf.

dina Icoanei, 11 95 44) i într-un parc 
pe o bancă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Ana-Lia — 19,30
• Teatrul „C. I. Nottara- (59 31 03, 
sala Magheru) : Mizerie și noblețe — 
18.30; (sala Studio) : Acești îngeri 
triști — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 19
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 19
• Teatrul satlrlc-muzical ,.C. Tăna
se0 (sala Savoy, 15 56 78) : Romeo șl 
Julieta Ia Mizil — 19; (sala Victoria, 
50 58 65) : Spectacol extraordinar — 
17; 19,30
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe strune de 
vioară — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9; Pinocchio — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie 
— 10; 15
• Circul București (10 41 95) : Gala 
surprizelor — 19
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„Strălucita inițiativă a președintelui 
Nicolae Ceausescu, întărită prin votul 
poporului rumân - expresie a politicii 
consecvente de dezarmare si pace

a României
Istoricul eveniment trăit de poporul român la 23 no

iembrie, cind și-a exprimat adeziunea la strălucita ini
țiativă de pace a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
continuă să rețină atenția mijloacelor de informare 
In masă de peste hotare, care pun în evidență noul 
demers al României pentru dezarmare, pentru pace, 
pentru făurirea unei lumi fără arme și fără războaie. 
Este amplu oglindită semnificația deosebită a redu
cerii cu 5 la sută de către țara noastră a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor militare, acțiune ce se

socialiste"
prezintă lumii, întregi ca un pas concret, elocvent, ce 
trebuie înfăptuit pe calea anevoioasă, dar necesară, 
a procesului dezarmării.

Agenții de presă, ziare, posturi de radio și televi
ziune reliefează unanima participare a poporului ro
mân la referendum — ca o expresie a voinței sole 
ferme de a contribui nemijlocit la înfăptuirea păcii 
și dezarmării, la edificarea unui viitor fericit tuturor 
popoarelor planetei.

România și-a exprimat sprijinul 
deplin fată de propunerea președin
telui Nicolae Ceaușescu privind re
ducerea cu 5 la sută a armamen
telor. efectivelor si cheltuielilor 
militare — subliniază, intr-o co
respondentă din București. a- 
eentia iugoslavă TANIUG.

Agenția relevă participarea 
unanimă Ia referendum, arătind 
că. după vot. „oamenii muncii din 
industrie, agricultură, construcții, 
din toate domeniile de activitate de 
pe cuprinsul .Întregii țări au făcut 
din ziua referendumului o zi a 
muncii exemplare".

Agenția iugoslavă notează, 
totodată, că, după ce și-a pus 
semnătura pe buletinul de vot 
la referendum, președintele 
Nicolae Ceaușescu a declarat zia
riștilor străini prezenți la centrul 
de votare de la uzinele „23 Au
gust" : „Puteti să spuneți președin
telui S.U.A., Ronald Reagan, și 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, că ti
neretul. copiii ți poporul român 
doresc cu toții pacea. Copiii — și 
sovietici și americani — toate 
popoarele doresc pacea ți așteaptă 
să se facă un gest în această 
direcție. în acest an sau, în anul 
viitor, să se renunțe la armele 
nucleare, să se ajungă la înțelegeri. 
Să facem ca Europa. America, 
Africa, toate continentele, toate 
popoarele să trăiască in pace, fără 
arme nucleare !“.

La rîndul său. agenția FRANCE 
PRESSE subliniază că românii au 
votat toți „DA" la referendumul 
din 23 noiembrie cu privire la re- 
duoerea cu 5 la sută a armamente
lor. efectivelor și cheltuielilor mi
litare ale țării. Din cei circa 17 
milioane de alegători, 99.99 lâ sută 
au participat la referendum.

Tinerii între 14 Și 18 ani. care 
aînt în număr de peste 1.5 milioa
ne și au participat în mod excep
tional la vot. s-au prezentat toți la 
referendum, evidențiază. în conti
nuare agenția. Legea prevăzind 
reducerea armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare a fost 
adoptată de parlamentul român la 
24 octombrie.

Conducătorul partidului și statu
lui român. Nicolae Ceaușescu 
relevă agenția — a lansat un apel 
președintelui S.U.A.. Ronald Rea
gan. si secretarului general al C .C. 
ai P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov. ce- 
rindu-le să facă un gest, in acest 
an sau în anul viitor, pentru a re
nunța la armele nucleare și a ajun
ge la înțelegeri. Totodată. în fata 
ziariștilor străini. conducătorul 
român și-a exprimat dorința „ca 
toate popoarele lumii să voteze 
pentru pace".

Președintele Ceaușescu a decla
rat în mai multe rinduri că aceasta 
reducere cu 5 la sută nu va afecta 
capacitatea de apărare a țării.

Agenția ASSOCIATED PRESS 
scrie că. la 23 noiembrie, romanii 
au aprobat oficial reducerea cu 
10 000 de militari a efectivelor for
țelor armate și cu 5 la sută a 
armamentelor și cheltuielilor mi
litare. Peste 17 milioane de ce
tățeni s-au prezentat la locurile 
de muncă sau de studiu Pen
tru a-și exprima adeziunea față 
de inițiativa președintelui 
Nicolae Ceaușescu. 99,99 la sută 
din totalul cetățenilor cu drept de 
vot și al tinerilor între 14 și 18 
ani înscriși în liste au participat 
la referendum.

După ce relevă că președintele 
Nicolae Ceaușescu a anunțat, la 
9 septembrie, inițiativa de a re
duce cheltuielile militare, efecti
vele și armamentele, agenția a- 
mintită subliniază că referendumul 
a fost apreciat de mijloacele de 
informare in masă drept o nouă 
expresie a democrației revoluțio
nare muncitorești din România, 
evidențiind că acesta s-a desfășu
rat intr-o atmosferă entuziastă, 
lnsuflețitoare.

în.tr-o cuvîntare rostită la marea 
adunare populară care a avut loc 
în Capitală la 21 noiembrie — 
scrie A.P. — președintele 
Nicolae Ceaușescu a menționat că 
personalul forțelor' armate române 
va fi redus cu circa 10 000 de ofi
țeri, maiștri militari, subofițeri ți 
soldați. In ce privește armamente
le, acestea urmează să fie reduse 
cu circa 250 tancuri și mașini 
blindate, 130 tunuri și aruncătoa
re de mine, 26 avioane și elicopte
re de luptă. Cheltuielile militare 
totale vor fi reduse, la nivelul 
anului 1987, cu circa 1 350 000 000 
lei.

In discursul rostit la 21 noiembrie 
— continuă A.P. — președintele 
României s-a pronunțat, de ase
menea, pentru întărirea cooperă
rii dintre țările europene in ve
derea încetării cursei înarmărilor 
și a precizat că este necesar să 
se intensifice eforturile în direc
ția reducerii armamentelor con
venționale cu 25 la sută pină in 
1990 și cu 50 la sută pină la 
sfirșitul secolului.

Referindu-se la masiva partici
pare Ia consultarea populară, des
fășurată într-o atmosferă de en

tuziasm. agenția spaniolă EFE 
transmite. într-o corespondență 
din București, că 99,99 la sută din 
totalul cetățenilor români cu drept, 
de vot și al tinerilor intre 14 și 18 
ani înscriși in buletine au partici
pat, la 23 noiembrie, la referen
dumul organizat în România pri
vind reducerea cu 5 la sută a ar
mamentelor, efectivelor și cheltu
ielilor militare, așa cum a propus 
președintele României, 
Nicolae .Ceaușescu. Agenția adaugă 
că aceasta este o nouă expresie a 
democrației muncitorești revoluțio
nare din România. Peste 17 mili
oane de cetățeni s-au prezentat la 
urne în cadrul primului referen
dum organizat într-o țară socia
listă.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
proous, și Marea Adunare Națio
nală a aprobat, reducerea perso
nalului forțelor armate cu 10 000 
militari, ofițeri, maiștri militari, 
subofițeri și soldați, precum și re
ducerea armamentelor cu circa 250 
tancuri și mașini blindate. 130 tu
nuri și aruncătoare de mine și 26 
avioane și elicoptere de luptă.

Ziarele madrilene „EL PATS" și 
„YA“ inserează ample relatări — 
sub titluri ca „Românii se pro
nunță pentru reducerea cheltuieli
lor lor militare" ți „Românii apro-

Amplu ecou 
în presa 

internațională 

cursei înarmărilor, pentru Intensi
ficarea eforturilor îndreptate spre 
reducerea armamentelor convențio
nale cu 25 la sută pină în 1990 și 
cu 50 la sută pină la sfirșitul seco
lului".

Sub titlul „Reducerea armatei In 
Românja". ziarul filipinez „MA
NILA BULLETIN" publică o co
respondență în care se arată că 
secretarul general al partidului , 
comunist, președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a luat inițiati
va reducerii cu 5 la sută a chel
tuielilor militare ale României. 
Adresindu-se unei mari adunări 
populare la București — scrie zia
rul ,■— președintele Ceaușescu a
arătat că. prin aplicarea acestui 
procent. forțele armate române 
vor fi reduse cu 10 000 militari, cu 
250 tancuri și mașini blindate, 130 
tunuri și aruncătoare de mine și 26 
avioane de luptă și elicoptere.

In numărul său din 24 noiem
brie. „L’HUMANITE" publică o 
corespondență în care se arată : 
„Bucureștiul a cunoscut duminică 
o animație exoepțîonală. Referen
dumul privind reducerea cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare ale Româ
niei a adus, înoepînd cu ora 6 di
mineața. la centrele de vot ale Ca
pitalei întreaga populație în vîrstă 
de peste 14 ani. Centrele erau in
stalate la locurile de muncă, în 
școli, universități, in cartiere".

Chemîndu-i pe români să apro
be hotărirea de reducere a chel
tuielilor militare — scrie ziarul 
francez — guvernul român a dorit 
să facă din 23 noiembrie ziua unei 
manifestări populare în favoarea 
păcii și dezarmării. Pretutindeni pe 
străzile Capitalei se aflau afișe și 
panouri în care se afirma opoziția 
României față de experiențele nu
cleare si fată de cursa înarmărilor.

Duminică dimineața — relatează 
ziarul — mai multe mii de persoa
ne au participat la o manifestare 
desfășurată Ia întreprinderea „23 
August", unde și-a dat votul șeful 
statului. Nicolae Ceaușescu. Pre
ședintele României a făcut o scurtă 
declarație ziariștilor străini. Po
porul român votează pentru pace 
— a spus el — și am dori ca toate 
popoarele să voteze pentru pace. 
Toți copiii lumii doresc să trăiască 
într-o lume fără arme nucleare și 
vrem ca înțelegeri in acest sens să 
fie încheiate in cursul acestui an 
sau al anului viitor.

Intr-un nuțnăr precedent, ziarul 
„L’Humanite", intr-un articol con
sacrat referendumului, sublinia că 
această inițiativă este o manifesta
re concretă a angajării României în 
acțiunea pentru dezarmare și se 
înscrie în cadrul Anului Interna
țional al Păcii. Prin această măsu
ră, Bucțireștiul înțelege să 
aducă o contribuție specific româ
nească la propunerile țărilor sem
natare ale Tratatului de la Varșo
via referitoare la reducerea cu 25 
la sută a armamentelor convențio
nale în Est si in Vest pină în 1990, 
precizează ziarul.

TELEVIZIUNEA DIN PORTU
GALIA a prezentat. în cadrul e- 
misiunilor din 23 noiembrie, ima
gini filmate infătișînd aspecte din 
timpul referendumului organizat in 
tara noastră. A fost pusă în evi
dentă participarea masivă a cetă
țenilor la această consultare, iar in 
comentariile care au insotit ima
ginile s-au relevat importanta a- 
cestui eveniment, preocuparea per
manentă a tării noastre, a pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru găsirea 
unor mijloace concrete care să 
contribuie la reducerea cursei înar
mărilor ți instaurarea unui climat 
de pace si securitate în intreaga 
lume.

Cotidianul ..DIE WELT" din R.F. 
Germania a publicat un articol. în 
care, după ce arată că pentru pri
ma oară într-o tară din Europa 
răsăriteană a avut loc un referen
dum asupra reducerii unilaterale a 
cheltuielilor militare cu 5 la sută, 
subliniază că președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat 
pentru diminuarea cu 50 la șută a 
armamentelor convenționale ale 
țărilor membre ale Tratatului de 
Ia Varșovia și ale N.A.T.O. „Este 
demn de remarcat, se arată in con
tinuare, că România, care nu dis
pune de nici un fel de arme ato
mice. devine acum solul dezarmă
rii convenționale în Europa". Co
tidianul subliniază că președintele 
Nicolae Ceaușescu a caracterizat 
propunerea Tratatului de la Varșo
via de reducere cu 25 la sută a 
trupelor si cheltuielilor militare 
pină în anul 1990 ca o primă eta
pă ne linia dezarmării.

în încheiere se relevă : In fața 
Marii Adunări Naționale a Româ
niei. președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat că. In opinia sa. trebuie 
să se pornească de Ia faptul că 
In actualul raport de forte ne plan 
mondial, o Europă unită noate a- 
duce o importantă contribuție Ia 
solutionarea problemelor complexe 
ale vieții internaționale.

(Agerpres)

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-liberian

SĂRBĂTOAREA NA ȚIONALĂ

A REPUBLICII SURINAME
. MONROVIA 24 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise președin
telui Republicii Liberia. Samuel Ka- 
nyon Doe. un mesaj de salut, îm
preună cu urări de sănătate si via
tă .lungă, iar poporului liberian — 
urări de succes in opera de edificare 
a unei vieți mai bune.

Mulțumind, președintele Liberiei a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicplae Ceaușescu un salut priete
nesc si urări de sănătate, iar poporu
lui român prieten, urări de noi succe

Cetățenii români aflăți in misiuni 
peste hotare au răspuns unanim prin „DA“ 
la referendumul pentru dezarmare și pace
Muncitori, tehnicieni și ingineri 

români care lucrează pe șantie
rele de construcții în cadrul unor 
obiective de cooperare în di
ferite țări. în alte activități, 
diplomații țării noastre în străină
tate au spus în unanimitate 
„DA" la referendumul de la 
23 noiembrie cu privire la redu
cerea cu 5 la sută a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor mi
litare. Ei și-au manifestat totala 
adeziune la politica de pace, 
destindere, dezarmare, înțelegere 
și conlucrare intre toate statele lu
mii, promovată neobosit de Româ
nia, de președintele tării,, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Expresia voinței lor de pace, 
dezarmare, conlucrare cu toate po
poarele a fost cunoscută încă din 
primele ore ale dimineții de du
minică. Intr-o atmosferă sărbăto
rească. de entuziasm și profund 
patriotism, cetățenii români aflați 
în misiune peste hotare au spus 
un „DA" hotărît noii și strălu
citei inițiative de pace a pre-, 
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Toți cetățenii români aflați în 
misiune în Uniunea Sovietică, pre
cum și pe șantiere de construcție 
în cadrul unor obiective de coope
rare. lucrătorii ambasadei române 
și-au exprimat, într-o atmosferă 
sărbătorească, de entuziasm și 
profund patriotism, adeziunea una
nimă la reducerea cu 5 la sută de 
către țara noastră a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare.

De asemenea, personalul diplo
matic. oamenii muncii români 
aflați pe șantierele de colaborare, 
în alte misiuni în diferite țări ale 
lumii și-au exprimat printr-un 
„DA" ferm voința de a sprijini 
noul demers concret pentru pace al 
României.

Alăturîndu-se nestrămutatei vo
ințe de pace și colaborare între 
națiuni a poporului nostru, munci
torii. tehnicienii. împreună cu în
tregul personal diplomatic român 
în R.A. Egipt și-au exprimat, în 
unanimitate, prin votul lor, ade
ziunea la noua și strălucita iniția
tivă a conducătorului partidului 
și statului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind redu
cerea de către România cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare.

Constructorii fabricii de ciment 
de la Assiut. cei care lucrează la 
ridicarea unor uzine de reparat va
goane sau la linia de înaltă ten
siune. cei care desfășoară activita
tea de asistentă tehnică pentru 
mașini și utilaje exportate de 
România în R.A. Egipt și-au expri
mat recunoștința și omagiul lor

Pentru solutionarea pe cale pașnică a problemelor 
litigioase din America Centrală

CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — într-o declarație făcută te
leviziunii mexicane, ministrul rela
țiilor externe al Mexicului. Bernar
do Sepulveda Amor, a afirmat că 
pericolul declanșării unui război in 
America Centrală este real si pre
zent — transmite agenția Prensa La
tina. El a arătat că evoluția situa
ției din regiune face necesară a- 
doptarea de măsuri ferme si urgen
te pentru preintimpinarea agravării 
climatului social-politic centroameri- 
can. evidențiind necesitatea intensi

ALEGERI. Rezultatele oficiale 
ale alegerilor legislative anticipate 
desfășurate duminică în Austria, 
date publicității de Ministerul de 
Interne, indică faptul că Partidul 
Socialist a obținut 43,33 la sută din 
sufragiile exprimate și 80 de man
date în Consiliul Național (camera 
inferioară a parlamentului), iar 
Partidul Populist 41,29 la sută și 
76 de mandate din totalul de 183. 
Partidul Liberal, partenerul socia
liștilor în coaliția guvernamentală 
destrămată, are 9,72 la sută voturi 
și 18 locuri în parlament. Partidul 
Ecologist Unit, care va fi repre
zentat pentru prima oară în parla
ment, a obținut 4.63 Ia sută voturi 
și 9 locuri de deputați.

PRIMIRE LA KABUL. Secreta
rul general al C.C. al Partidului 
Democratic al Poporului din Afga
nistan, Najibullah. l-a primit la 
Kabul pe Diego Cordovez. repre
zentantul special al secretarului 
general al O.N.U. pentru Afganis
tan. Potrivit agenției Bakhtar, au 
fost discutate probleme privind re
glementarea politică a situației din 
jurul Afganistanului. Secretarul 
general al C.C. al P.D.P.A. l-a in
format pe Diego Cordovez despre 
situația din regiune, despre înfăp
tuirea planurilor privind dezvolta
rea R.D. Afganistan, iar acesta a 
prezentat rezultatele ultimelor sale 
convorbiri cu oficialitățile pakista
neze în vederea reluării negocieri
lor de la Geneva.

ȘEDINȚA. La Havana a avut loc 
ședința comună a Biroului Politic 
și Secretariatului C.C. al P.C.C., 
care a dezbătut proiectul Progra
mului Partidului Comunist din 
Cuba, document ce a fost exami

se în opera de dezvoltare economi
că a tării.

Schimbul de mesaje a avut Ioc cu 
ocazia primirii de către președinte
le Republicii Liberia a delegației e- 
conomice române conduse de Florea 
Gruia, ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii.

Șeful statului liberian a exprimat 
hotărirea guvernului tării sale de a 
nune în aplicare cu promptitudine 
prevederile documentelor semnate in 
timpul recentei vizite la București, 
a tuturor înțelegerilor la care s-a 
ajuns cu acest prilej.

fierbinte față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. eroul păcii, 
apărător ferm al înaltelor idealuri 
ale omenirii de propășire liberă 
și demnă, intr-o lume fără arme și 
iară războaie, o lume a înțelegerii 
și colaborării pașnice.

Au votat in unanimitate pentru 
reducerea de către țara noastră cu 
5 la sută a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare și 
specialiștii români de la rafinăria 
Banias și de la alte obiective, teh
nicienii români aflați in Republica 
Arabă Siriană, diplomații ambasa
dei noastre la Damasc.

Intr-o totală unitate de gîndire 
și voință, oamenii muncii români 
aflați în Irak, în cadrul unor di
verse acțiuni de oooperare. au spus 
în unanimitate „DA" reducerii uni
laterale, de către România, cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare incă din acest 
an.

Colectivele de muncitori, tehni
cieni, ingineri și alți specialiști care 
își desfășoară activitatea în cadrul 
acțiunilor de oooperare din Marea 
Jamahirie Arabă Libiana Popu
lară Socialistă, alături de întregul 
nostru popor, au răspuns cu un 
„DA" hotărit pentru munca paș
nică. pentru dezarmare la vibran
ta chemare a secretarului general 
al partidului, președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Datorită diferenței de fus orar, 
încă înainte să se deschidă cen
trele de vot în țară, la ambasada 
noastră din Teheran, cetățenii ro
mâni care își desfășoară activitatea 
în Republică Islamică Iran s-au 
pronunțat, în unanimitate, spunînd 
„DA" în cadrul referendumului. 
Muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
diplomații și-au manifestat ade
ziunea la politica de pace, des
tindere. dezarmare. înțelegere și 
colaborare între toate statele lumii, 
promovată neobosit de conducerea 
partidului și statului nostru.

Personalul ambasadei țării noas
tre tn Zimbabwe, grupul de tehni
cieni de lâ întreprinderea „Trac
torul" din Brașov care acordă 
asistență tehnică la linia de asam
blat tractoarele românești „Uni
versal", ceilalți oameni ai muncii 
români aflați în această țară și-au 
dat in unanimitate votul pentru 
reducerea cu 5 la sută de către 
România a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare.

Oamenii muncii aflați în cadrul 
acțiunilor de cooperare în Tunisia 
pe șantierul unor construcții por
tuare s-au exprimat în unanimi
tate prin „DA" în favoarea de
zarmării și păcii la referendumul 
din 23 noiembrie.

(Agerpres)

ficării activității Grupului de la 
Contadora și Grupului de sprijin în 
favoarea păcii in America Centrală.

Ministrul mexican a reafirmat 
principiile fundamentale ale politicii 
externe a tării sale, cerînd respec
tarea dreptului suveran al popoare
lor la autodeterminare, neamestecul 
in treburile interne, respingerea po
liticii de forță si de amenințare cu 
forța in raporturile internaționale si 
solutionarea tuturor controverselor 
prin mijloace pașnice, pe calea dia
logului.

ILE DE PRESA
e scurt

nat In toate organizațiile de bază 
și colectivele de muncă și in or
ganizațiile obștești din țară, adu- 
cindu-i-se o serie de completări.

DECLARAȚIE A INTERNAȚIO
NALEI SOCIALISTE. Intr-o de
clarație dată publicității Ia Londra, 
conducerea Internaționalei Socia
liste subliniază 'că omenirea urmă
rește cu îngrijorare evenimentele 
din Coreea de Sud, unde regimul 
de dictatură escaladează represiu
nile împotriva propriului popor. 
Politica autorităților de la Seul — 
arată declarația — nu numai că 
reprezintă o încălcare a principii
lor elementare ale democrației, ci 
și creează un periculos focar de în
cordare în întreaga regiune.

ÎNTR-O ALOCUȚIUNE rostită 
la Quito, președintele Ecuadorului, 
Leon Febres Cordero, a reafirmat 
hotărirea guvernului său de a con
tinua procesul național de transfor
mări democratice și de a menține 
nealterate instituțiile democratice 
ale țării.

O MANIFESTAȚIE DE MASA a 
lucrătorilor din invățămint din 
Franța, la care au luat parte apro
ximativ 300 000 de persoane sosite 
din numeroase zone ale țării, a 
avut loc duminică Ia Paris. De
monstrația s-a desfășurat la che
marea sindicatelor în semn de pro

Domnului Dr. FREDERIK L. RAMDAT MISIER
Președintele Republicii Suriname

PARAMARIBO
Ziua națională a Republicii Suriname îmi oferă prilejul de a vă adresa, 

în numele poporiilui român si al meu personal, calde felicitări și cele mai 
bune urări de pace si prosperitate pentru poporul surinamez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul din Surina
me sărbătorește astăzi 
ziua sa națională. Stat 
apărut pe harta poli
tică a lumii in urmă 
cu unsprezece ani. la 
25 noiembrie 1975, 
după o dominație co
lonială de peste trei 
veacuri.’ Suriname este 
situat1 în partea nord- 
estică a Americii de 
Sud. avînd ca vecini 
Republica Cooperatis
tă Guyana. Brazilia și 
Guyana Franceză.

Procesul de emanci
pare politică și econo
mică a fostei colonii 
olandeze, inceput o 
dată fu obținerea in
dependentei. s-a ac
centuat după 1980, cind 
au fost stabilite ca 
obiective prioritare 
dezvoltarea economică 
națională, valorificarea 
resurselor naturale. în

primul rînd a bauxitei, 
Suriname numărin- 
du-se printre primii 
producători și expor
tatori mondiali. In a- 
fara bauxitei, această 
tară — întinsă pe 
163 265 kmp și avind 
o populație de circa 
450 000 locuitori —■ dis
pune și de însemnate 
rezerve de lemn, in
clusiv esențe prețioa
se. Măsurile adoptate 
în ultimii ani pe linia 
valorificării acestor 
bogății au dus la crea
rea unor unități ale 
industriei prelucră
toare. Concomitent, 
s-au făcut pași pe li
nia sporirii producției 
agricole și a soluțio
nării unor probleme 
cu caracter social.

Pe plan extern. Su
riname acționează pen
tru lărgirea si diversi

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare 
In domeniul Industriei ușoare

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Minsk s-au desfășurat lucrările șe
dinței a 47-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborarea în do
meniul industriei ușoare, la care au 
fost examinate și adoptate măsuri 
pentru transpunerea în viață a sar
cinilor ce revin comisiei din hotărî- 
rile recentei sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc de la 
București.

Conform hotărîrilor Consfătuirii 
economice la nivel înalt a țărilor 
membre ale C.A.E.R.. participanții

NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager
pres). — In Adunarea Generală a 
O.N.U. continuă dezbaterile consa
crate problemei palestiniene. Luînd 
cuvîntul, reprezentantul Arabiei Sau- 
dite a subliniat necesitatea restabi
lirii drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian, inclusiv a dreptului 
la autodeterminare și la înființarea 
unui stat propriu.

Reprezentantul Siriei a condam
nat. la rîndul său. respingerea re
petată de către Israel a rezoluțiilor 
O.N.U. în problema palestiniană și 
s-a pronunțat. totodată. pentru 
retragerea forțelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate. Reafirmînd

BEIRUT 24 (Agerpres). — In ul
timele 24 de ore. situația nu a cu
noscut o ameliorare nici la Beirut, 
nici in sudul Libanului, unde con
tinuă să se semnaleze lupte puter
nice între luptătorii palestinieni și 
forțele organizației politice Amal. 
Astfel „războiul taberelor", cum este 
denumit acest conflict, a făcut noi 
victime umane la periferia Beirutu
lui si în apropiere de orașele Saida 
și Tyr, unde se află cele mai mari

NAȚIUNILE UNITE : Dezbaterile 
în problema palestiniană

Lupte puternice în Liban

Reorganizarea cabinetului filipinez
MANILA 24 (Agerpres). — Pre

ședintele Filipinelor, Corazon Aquino, 
a acceptat demisia ministrului apă
rării. Juan Ponce Enrilă, in locul 
căruia a fost numit Rafael Ileto, in
formează The Philippine News A- 
gency, citată de agențiile internațio
nale de presă. Totodată, șeful statu
lui filipinez a cerut celorlalți mem
bri ai guvernului să-și prezinte de
misia, pentru a facilita reorganiza
rea cabinetului.

test Împotriva preconizatei refor
me a sistemului de învățămint. 
Planurile elaborate de guvern ur
măresc. intre altele. îngustarea ac
tivității institutelor de invățămint 
de stat și extinderea sistemului de 
școli particulare. Totodată, se pre
vede reducerea numărului cadrelor 
didactice din școlile elementare și 
medii.

ORGANIZAȚIE. In Spania a fost 
creată o nouă organizație antirăz
boinică de masă, denumită „Cam
pania împotriva bazelor militare", 
la care au aderat partidele poli
tice de stingă, inclusiv P.C. din 
Spania, sindicatele democratice, co
mitetele de luptă împotriva 
N.A.T.O. și alte organizații ob
ștești. Noua organizație își propune 
ca obiectiv intensificarea acțiuni
lor opiniei publice spaniole în ve
derea lichidării bazelor militare a- 
mericane de pe teritoriul țării.

CONVORBIRI. La Începutul lunii 
viitoare, la Washington, vor avea 
loc convorbiri între reprezentanți 
ai administrației S.U.A. și minis
trul francez al agriculturii, 
Franqois Guillaume. Vor fi aborda
te problemele comerciale ivite in 
raporturile S.U.A.—C.E.E., ca ur
mare a extinderii Pieței comune.

ÎNTÎLNIRE. In cadrul 'eforturi
lor avind ca scop reducerea de

ficarea relațiilor sale 
de colaborare, in pri
mul rind cu țările în 
curs de dezvoltare, 
pronunțindu-se pentru 
o politică de nealinie
re si de dezvoltare 
economică indepen
dentă.

In spiritul politicii 
consecvente a tării 
noastre de solidarita
te si colaborare cu ti
nerele state care au 
pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoa
re. între România și 
Suriname s-au stabilit 
raporturi diplomatice, 
la scurt timp după 
proclamarea indepen
dentei noului stat. Cele 
două țări conlucrează 
at.it pe plan bilateral, 
cit si în sfera 'vieții 
internaționale. în inte
resul reciproc, al cau
zei păcii și înțelegerii 
in lume.

la ședință au analizat stadiul co
laborării in domeniul producției 
mărfurilor de larg consum. îndeosebi 
în ce privește dezvoltarea de teh
nologii moderne, neconventionale. de 
echipamente si utilaje corespunzătoa
re. incluzind utilizarea în industria 
ușoară a microprocesoarelor și a 
tehnicii laserilor.

Comisia a adoptat planul de lucru 
pe anul 1987—1988 și a soluționat o 
serie de probleme curente ale co
laborării reciproce.

necesitatea recunoașterii drepturilor 
legitime ale poporului palestinian, 
vorbitorul și-a exprimat, in același 
timp, sprijinul față de ideea convo
cării unei conferințe de pace în 
Orientul Mijlociu, cu participarea 
părților implicate și a membrilor 
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate. In sprijinul convocării acestei 
conferințe s-au pronunțat, de ase
menea, Massambra Sarre. președin
tele Comitetului O.N.U. pentru exer
citarea drepturilor inalienabile ale 
poporului palestinian, precum și re
prezentanții Egiptului. Iordaniei, 
R.P. Chineze. Indiei. Mauritaniei, 
Iugoslaviei și ai altor state.

concentrări de refugiat! palestinieni. 
Numai in zona Magdousheh. la a- 
proximativ 4 km de Saida, în urma 
luptelor de duminică dintre forțele 
palestiniene si milițiile Amal și-au 
pierdut viața 25 de persoane, alte 
cîteva zeci fiind rănite.

Luptele între cele două părți, iz
bucnite in urmă cu două luni, au pro
vocat pină acum moartea a peste 170 
de persoane, numărul rănitilor de
pășind 700.

In cadrul unei alocuțiuni radio-te- 
levizate. Corazon Aquino a mențio
nat că șeful statului major al arma
tei, generalul Fidel Ramos, a luat 
„toate măsurile preventive necesare 
preintimpinării agitației in rîndul 
unor militari".

Președintele filipinez a lansat 
populației un apel la unitate, „pen
tru apărarea democrației și asigura
rea dezvoltării social-economice a 
țării".

pendenței exporturilor unor țări 
africane de porturile Africii de 
Sud, în localitatea zaireză Gbado- 
lite a avut loc o intîlnire intre pre
ședintele Zairului. Mobutu Șese 
Seko. si președintele Zambiei. Ken
neth Kaunda. A participat, de ase
menea. ministrul de externe al 
Angolei. Alphonso Van Dunen. 
Principala problemă discutată, re
levă agențiile A.P. și Reuter, a fost 
sporirea capacității principalei li
nii de transport feroviar care face 
legătură cu portul mozambican 
Beira.

ÎN POFIDA OPOZIȚIEI unor 
ample sectoare sociale și politice 
chiliene — care și-au exprimat 
dezacordul prin participarea la 
marșuri si mitinguri de protest — 
autoritățile chiliene au procedat la 
transferul unor întreprinderi din 
sectorul de stat al economiei in cel 
particular și, in unele cazuri, in 
proprietatea unor firme transnațio
nale — relatează agenția Prensa 
Latina. S-a precizat, astfel, că 
întreprinderea de stat pentru 
chimie și minerit din Chile 
(Soquiminch) a făcut obiectul unor 
tranzacții financiare intre statul 
chilian și societatea „American 
Express Bank", prin care Soqui
minch a trecut în proprietatea a- 
cestei firme transnaționale.

TÎRG. La Lima s-a deschis 
Tîrgul anual al Oceanului Pacific, 
la care participă 478 firme din 26 
de țări. Expozanții prezintă cele 
mai noi realizări din domeniul 
tehnicii agricole și miniere. Tîrgul 
va prilejui nu numai încheierea 
unor tranzacții comerciale, ci și 
un amplu schimb de experiență în 
domeniile respective ale tehnicii.
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bă prin referendum reducerea tru
pelor" — despre desfășurarea re
ferendumului, punind în evidență 
participarea și sprijinul unanim 
manifestate de poporul român pen
tru noua inițiativă de pace a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. De 
asemenea, ziarul „DIARIO 16" și-a 
informat cititorii despre organiza
rea referendumului, evidențiind 
semnificația sa internă ți interna
țională. 1

Organizarea referendumului pri
vind reducerea cu 5 lâ sută a 
armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare a fost amplu re
flectată de posturile „RADIO NA- 
CIONAL DE ESPANA" și „RADIO 
ESPANA", care au anunțat despre 
acest demers important ce a avut 
loc la inițiativa președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Este prima con
sultare de acest gen organizată în
tr-o țară socialistă și primul refe
rendum din lume în care poporul 
este chemat să se pronunțe direct 
asupra unei măsuri de dezarmare 
efectivă, punindu-se in relief forța 
de exemplu a acestei acțiuni pe 
plan internațional. „Radio Espana" 
a informat, de asemenea, despre 
mesajele adresate de președintele 
României șefilor de state și de gu
verne din țările europene, S.U.A. 
și Canada, reținind aprecierea to
varășului Nicolae Ceaușescu potri
vit căreia realizarea unei reduceri 
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare nu 
ar afecta cu nimic securitatea nici 
unui stat și nici echilibrul militar 
existent.

„Radio Nacional de Espafia" i-a 
Informat pe ascultători că la refe
rendum au participat 17 milioane 
de persoane, sprijinind în unanimi
tate inițiativa președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Totodată, s-a 
subliniat atmosfera de entuziasm în 
care s-a desfășurat referendumul.

TELEVIZIUNEA SPANIOLA a 
transmis o amplă corespondență 
a trimisului său la București, in 
care s-au evidențiat inițiativa pre
ședintelui României și semnificația 
ei internațională, fiind menționate, 
totodată, cifrele referitoare la re
ducerea armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare.

Mai multe ziare japoneze Infor
mează despre inițiativa României 
de a reduce armamentele, efecti
vele și cheltuielile militare cu 5 la 
sută pină Ia sfirșitul anului în 
curs și despre referendumul care a 
avut loc la 23 noiembrie. Sint pre
zentate ideile expuse : de președin
tele Nicolae Ceaușescu în cuvin- 
tarea rostită la marea adunare 
populară din Capitală, principalele 
cifre privind reducerile efectuate 
de România în ceea ce privește 
cheltuielile militare, efectivul for
țelor armate și armamentele. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — scrie 
cotidianul „MAINICHI DAILY 
NEWS" — a arătat că „România a 
luat în mod unilateral inițiativa de 
a opera reduceri în domeniul mi
litar și a chemat ți alte țări să 
procedeze în același fel. ,

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că uriașele sume cheltui
te in lume pentru Înarmări, ar fi 
mai bine folosite pentru1: îmbună
tățirea calității vieții omenirii". 
Șeful statului român —f continuă 
ziarul japonez — „a adresat țări
lor europene chemarea la o mai 
strinsă cooperare în scopul opririi


