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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România, vineri,
25 noiembrie, a avut loc ședința comunâ a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste
România.
In cadrul ședinței a fost examinată situația din
Europa creată de evenimentele grave din ulti
mele zile, care au deschis calea intensificării înar
mărilor nucleare, a sporirii primejdiei unui război
atomic și s-au analizat măsurile ce trebuie în
treprinse pentru a se asigura oprirea amplasării
de noi rachete cu rază medie de acțiune, retra
gerea și distrugerea celor existente, pentru înlă
turarea pericolului unei catastrofe nucleare, pen
tru întărirea păcii și securității pe continent.
Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și
Guvernul Republicii Socialiste România dau o
inaltâ prețuire activității neobosite desfășurate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, rolului său determi
nant in elaborarea și transpunerea in viață a în
tregii politici interne și externe a partidului și sta
tului nostru, inițiativelor, propunerilor și acțiunilor
sale ferme și consecvente pentru oprirea cursei
înarmărilor, și în primul rînd a înarmărilor nuclea
re, pentru înfăptuirea dezarmării, pentru neamplasarea pe teritoriul european de noi rachete și re
tragerea și distrugerea celor existente, pentru eli
berarea continentului de orice fel de arme nu
cleare, pentru intărirea păcii și securității popoare
lor europene și ale întregii lumi.
S-a subliniat că evoluția vieții internaționale con
firmă pe deplin justețea aprecierilor, propunerilor
și inițiativelor conducătorului partidului și statului
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care se
bucură de un larg și puternic ecou pe arena mon
dială, vizînd eliberarea Europei și a întregii pla
nete de spectrul unei conflagrații nucleare nimi
citoare, realizarea dezarmării și salvgardarea păcil, problema cardinală a epocii noastre, edificarea
unei lumi mai drepte și mal bune, Care să ga
ranteze securitatea, independența șl dezvoltarea
liberă a fiecărei națiuni.
Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și
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guvernul român au reafirmat hotărîrea Partidului
Comunist Român, a României socialiste, a între
gului nostru popor de a face totul, împreună cu
celelalte popoare și state europene, pentru a se
pune capăt cursei tot mai amenințătoare a inarmărilor, pentru a se renunța la amplasarea noi
lor rachete, pentru retragerea și distrugerea ce
lor existente, pentru reluarea cit mai curind po
sibil a negocierilor sovieto-americane in problema
rachetelor cu rază medie de acțiune, pentru a
se ajunge la un acord corespunzător în această
privință, pentru apărarea bunului cel mai de preț
al tuturor oamenilor de pe pămint - pacea,
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Con
siliul de Stat și Guvernul Republicii Socialiste
România au adoptat in acest sens o declarație
care se dă publicității.
In continuare, Comitetul Politic Executiv, Con
siliul de Stat și Guvernul Republicii Socialiste
România au examinat și aprobat un program de
măsuri pentru asigurarea producției de energie
electrică și reducerea consumului de combustibil
și energie.
Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și
guvernul au subliniat că, aplicind indicațiile și
orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, dispunem de
energia necesară pentru asigurarea consumurilor
normate, ea fiind mai mare decît cea din anul 1982.
In luna noiembrie 1983 consumul de energie este
tu circa 7 la sută mai mare decît in noiembrie
1982. In vederea compensării minusului de ener
gie electrică din hidrocentrale, datorat nivelului
scăzut al apelor, au fost luate măsuri pentru creș
terea producției de energie electrică realizate de
centralele pe cărbuni și hidrocarburi, o parte fiind
asigurată și din import.
In cadrul ședinței s-a subliniat că, deși au fost
luate aceste măsuri, unele ministere și consilii
populare nu țiu aplicat cu fermitate programele
de reducere a consumului de energie, ceea ce a
dus la depășirea normelor în consumul general,
în consumul industrial, în consumul public și in
consumul populației.

In cadrul ședinței s-a subliniat că energia pro
dusă asigură funcționarea în bune condiții a în
tregii activități industriale și nu este admisă în
treruperea activității la nici o întreprindere sau
unitate de producție.
Totodată, s-a cerut guvernului, ministerelor Ener
giei Electrice, Minelor și Petrolului să ia toate mă
surile care să asigure funcționarea în condiții nor
male, neîntreruptă, la randamentele stabilite, a
tuturor centralelor pe cărbune, creșterea continuă
a producției de energie electrică a acestora.
Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și
guvernul au cerut ministerelor, centralelor indus
triale, consiliilor populare, tuturor unităților eco
nomice să ia măsuri ferme pentru încadrarea
strictă in normele de consum aprobate, pentru
respectarea ordinii și disciplinei, pentru aplicarea
în continuare a măsurilor de reducere a consumu
rilor de energie și combustibili. La fiecare unitate
trebuie să fie luate măsuri hotârîte pentru reduce
rea cu 50 la sută a consumului netehnologic, incepind cu întreprinderile unde acest consum este
ridicat.
In cadrul ședinței au fost stabilite măsuri de
reducere cu 50 la sută a consumului public, a ilu
minatului public și altor activități generale, precum
și a consumului la populație.
Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și
guvernul au cerut organelor și organizațiilor de
partid, tuturor factorilor de răspundere să desfă.
șoare o largă activitate politică și educativă, de
explicare a sensului și rațiunii acestor măsuri, a
importanței lor deosebite pentru bunul mers și
dezvoltarea economiei țării, in interesul fiecărui ce
tățean, al progresului și propășirii patriei.
Comitetul Politic Executiv, Consiliul de Stat și
guvernul adresează tuturor cetățenilor țării che
marea de a reduce consumul și gospodări cit mai
rațional energia electrică și termică și gazele na
turale, pentru eliminarea oricărei ferme de risipă
a acestei avuții naționale, de a participă tu ceT
mai înalt spirit de răspundere la această acțiune
de interes general, pe deplin convinși că astfel
ișî aduc contribuția la desfășurarea in bune con
diții a întregii activități economico-sociale.

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIVALC.C.ALP.C.R.
In ziua de 25 noiembrie, sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, a avut loc ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. .
In cadrul ședinței s-au analizat unele proble
me ale colaborării economice dintre România și
țările socialiste, precum și cu alte state și au
fost stabilite măsuri pentru lărgirea și intensifi
carea relațiilor economice și de cooperare cu
aceste țări.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat apoi
despre vizita oficială de prietenie pe care a efec
tuat-o în țara noastră, în perioada 17-19 noiem
brie, locotenent-colonel Mohamed Khouna Ould
Haidalla, președintele Comitetului Militar de Sal
vare Națională, șef al statului Republica Islamică
Mauritania.
Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită
apreciere convorbirilor dintre cei doi președinți,
purtate într-o atmosferă cordială, de prietenie și
înțelegere reciprocă. S-a subliniat cu satisfacție că
rezultatele rodnice ale acestor convorbiri confirmă
încă o dată, cu pregnanță, rolul esențial al întîl-

nirilor la nivel inalt in determinarea cursului dez
voltării raporturilor româno-mauritaniene.
Comitetul Politic Executiv o relevat marea în
semnătate a Declarației comune, semnată de cei
doi președinți, care reafirmă voința României și
Mauritaniei de a întări conlucrarea pe plan bi
lateral și pe arena mondială, in interesul țări
lor și popoarelor noastre, al intensificării coope
rării dintre statele in curs de dezvoltare, al cau
zei păcii, înțelegerii și colaborării între toate na
țiunile lumii.
în același timp, a fost evidențiată importanța
înțelegerilor convenite de cei doi președinți cu
privire la extinderea cooperării în domenii eco
nomice prioritare și în forme
reciproc avan
tajoase, inclusiv prin societăți mixte, la lărgirea
și diversificarea schimburilor comerciale. S-a re
liefat, de asemenea, acordul ambelor părți de a
promova legăturile dintre cele două țări pe târîmul educației, științei, culturii și in alte sfere de
activitate.
Comitetul Politic Executiv a subliniat, totodată,
profunda semnificație a schimburilor de păreri din

tre cei doi președinți in probleme internaționale,
care au pus în evidență convergența de vederi
între țările noastre, atît in ceea ce privește apre
cierea evoluției situației actuale, cit și măsurile ce
se impun pentru asigurarea păcii și securității,
pentru o politică de destindere, înțelegere și co
laborare internațională, pentru lichidarea subdez
voltârii și instaurarea unei noi ordini economice
mondiale. Schimburile de păreri au reafirmat, de
asemenea, solidaritatea țârilor noastre cu lupta
popoarelor africane împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, a rasismului și
politicii de apartheid, pentru dezvoltare liberă și
independență.
Aprobînd intru totul înțelegerile și documentele
convenite cu prilejul dialogului româno-mauritanian la nivel inalt, Comitetul Politic Executiv a
stabilit măsuri pentru transpunerea lor in viață
pentru dezvoltarea tot mai susținută a relațiilor
de prietenie și colaborare dintre România și Mau
ritania.
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid
și de stat.

In ultimele zile, în viața internațională s-au proluș
evenimente grave care au desehis calea intensi.icării
cursei atomice, creșterii pericolului de război, al unei
catastrofe nucleare. Au început să sosească și s-a tre
cut la instalarea noilor rachete americane cu rază me
die de acțiune în Marea Britanie și R. F. Germaria,
iar alte țări membre ale N.A.T.O. au declarat că vor
trece Ia amplasarea rachetelor americane în termenele
stabilite. Aceste măsuri nesocotesc și sint în vădită
contradicție cu voința popoarelor, a oamenilor de
știință, a unei părți însemnate a parlamentelor din
aceste țări.
în urma acestei situații, U.R.S.S. a luat hotărîrea de
a se retrage de la tratativele sovieto-americane de la
Geneva pe problemele rachetelor nucleare cu rază me
die din Europa.
Secretarul general al C.C. al P.C.U.S., președintele
Prezidiului Sovietului Suprem a] U.R.S.S., Iuri An
dropov, a dat o declarație in care arată că Uniunea
Sovietică consideră că nu este posibilă participarea sa
in continuare la tratativele de la Geneva, că anulează
moratoriul asupra desfășurării mijloacelor nucleare cu
rază medie de acțiune în partea europeană a U.R.S.S.,
că va accelera lucrările pregătitoare pentru amplasarea
pe teritoriul Republicii Democrate Germane și Repu
blicii Socialiste Cehoslovace a unor rachete tactice și
operative cu rază sporită de acțiune și va desfășura
mijloace sovietice corespunzătoare în anumite regiuni
ale oceanelor și mărilor.
Toate aceste măsuri întreprinse tn ultimele zile
Împing Europa, întreaga lume, in pragul prăpastiei, al
abisului nuclear.
Avind in vedere creșterea uriașă a pericolului unu)
război nuclear, urmările pe care acesta le va avea
asupra înseși vieții popoarelor, se poate spune că ome
nirea nu s-a aflat niciodată intr-o situație așa de
gravă. Acum este în pericol însăși viața popoarelor,
existența lumii, însăși viața pe planeta noastră.
Trebuie să acționăm pentru a opri înfăptuirea aces
tor măsuri, care nu pot fi în nici un fel justificate și
nesocotesc interesele vitale ale tuturor popoarelor.
Nimeni nu are dreptul să se joace cu viața popoarelor,
cu dreptul fundamental al oamenilor, al popoarelor la
viață, la existență.
Avind în vedere situația deosebit de gravă care s-a
creat, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
Consiliul de Stat și Guvernul Republicii Socialiste
România consideră că trebuie intensificate eforturile și
trebuie făcut totul pentru a se opri aplicarea în prac
tică a măsurilor luate in ultimele zile și de o parte
și de alta.
Se impune în primul rînd să se oprească orice lu
crări de amplasare a rachetelor americane în Europa,
rachetele nucleare deja aduse în R.F.G. și Marea Bri
tanie să fie depozitate și menținute in stocuri, să fie
oprită aducerea de noi rachete americane pe teritoriul
t unor state vest-europene.
... .
In același timp. U.R.S.S. să revină asupra măsurilor
prezentate în declarația secretarului general al C.C. al
P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem
al U.R.S.S., să înceteze orice lucrări de pregătire a
amplasării de rachete cu rază medie de acțiune, inclu
siv pe teritoriul R.D. Germane și R.S. Cehoslovace.
S.U.A. șl U.R.S.S. să reia tratativele de Ia Geneva
în scopul de a se ajunge la un acord general care să
ducă Ia oprirea amplasării de noi rachete cu rază
medie de acțiune, la retragerea și distrugerea celor
existente.
»
România se pronunță pentru aminarea amplasării in
unele țări vest-europene de rachete americane cu rază
medie de acțiune, continuarea negocierilor sovietoamericane în condițiile în care Uniunea Sovietică nu
va crește și nu va moderniza rachetele sale cu rază
medie de acțiune și va trece unilateral la reducerea
substanțială a celor existente și distrugerea lor.
Pînă la realizarea unui acord în cadrul unor tra
tative generale care să ia în calcul raportul global de
forțe dintre cele două părți. România propune ca o
soluție de compromis provizoriu convenirea uneia din
următoarele două formule :
(
S.U A. să nu asambleze ș! să nu amplaseze nici
^rachetă cu rază medie de acțiune în Europa. U.R.S.S.
să retragă, să demonteze și să depoziteze toate ra
chetele cu rază medie amplasate in partea europeană
a teritoriului său, pînă se va ajunge Ia un acord in
cadrul negocierilor sovieto-americane. iar S.U.A. să
reducă în mod corespunzător un număr de mijloace
nucleare cu rază medie de acțiune instalate pe nave
și avioane îndreptate spre Europa.
-2. S.U.A. să nu amplaseze nici o rachetă cu rază
medie de acțiune, U.R.S.S. să păstreze provizoriu în
partea europeană a teritoriului său un număr echiva
lent de focoase nucleare cu ale Franței și Marii Bri
tanii, dar să demonteze și eventual să depoziteze ra. chetele respective pe teritoriul U.R.S.S. la o distanță

de granița R.F.G. egală cu distanța dintre rachetele
Marii Britanii și Franței față de teritoriul Uniunii So
vietice. Distrugerea concomitentă a rachetelor sovie
tice cu rază medie de acțiune, precum și a celor ame
ricane care ar urma să fie amplasate in Europa să aibă
loc cînd se va ajunge ia un acord in negocierile sovie
to-americane.
Avind in vedere situația care s-a creat pentru re
luarea și accelerarea ajungerii la un acord în ceea
ce privește problema rachetelor, a tuturor mijloacelor
nucleare cu rază medie de acțiune, România consideră
că ar fi bine să se organizeze, încă în cursul acestui
an, o intilnire a miniștrilor de externe ai Uniunii So
vietice și S.U.A,
Totodată, să se treacă la pregătirea și organizarea,
in cel mai scurt timp, in prima parte a anului viitor,
a unei ințilniri la nivel inalt intre președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice și pre
ședintele S.U.A.
Tinind seama că problema rachetelor eu rază medie
de acțiune privește deopotrivă țările din cele două
blocuri militare, in general toate țările europene, ar
fi necesară Organizarea în acest an a unei ințilniri
consultative a miniștrilor afacerilor externe ai țărilor
membre ale N.A.T.O. și ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia. De asemenea. România consideră
necesar ca, paralel cu negocierile sovieto-americane
de la Geneva, să aibă loc o conferință consultativă a
țărilor membre ale N.A.T.O. si a statelor participante
la Tratatul de la Varșovia, care să discute propunerile
Uniunii Sovietice și S.U.A. și să contribuie la ajunge
rea la un acord in tratativele sovieto-americane de
Ia Geneva privind rachetele nucleare cu rază medie
de acțiune din Europa.
Totodată, să se reactiveze negocierile de la Viena
privind reducerea forțelor armate și armamentelor in
Europa Centrală incit să se ajungă în cursul anului
viitor la o soluție în cadrul acestor tratative.
In general, poate ar fi bine să se organizeze o con
ferință a țărilor N.A.T.O. și Tratatului de la Varșovia
privind reducerea armamentului convențional, precum
Si a bugetelor militare — așa cum au pronus în trei
rinduri in acest an țările participante la Tratatul de
Ia Varșovia.
In ceea ce privește problema rachetelor deținute tfe
Franța și Marca Britanie, acestea nu pot fi ignorate și
trebuie să fie luate in calcul și ar fi bine să fie incluse
de la început in evaluarea raportului de forțe. Dar,
Pentru a se ușura ajungerea Ia un acord in negocierile
sovieto-americane, ar putea fi convenită înțelegerea
ca rachetele britanice și franceze să fie luate in calcu
lul global al raportului de forțe dintre cele două părți.
Adresăm un apel conducătorilor Uniunii Sovietice și
S.U.A., organelor de conducere din cele două state, de
a pune mai presus de orice interesele omenirii, sal
varea vieții popoarelor și de a acționa pentru a se
ajunge la un acord care să împiedice instalarea de noi
rachete, concomitent cu reducerea și distrugerea celor
existente.
Ne adresăm țărilor pe teritoriul oărora urmează să
fie amplasate rachete nucleare ca, pornind de Ia inte
resele propriilor popoare, ale întregii omeniri, să nu
accepte amplasarea pe teritoriul lor a noilor rachete,
să se sisteze orice lucrări de pregătire a instalării
acestora.
Ne adresăm tuturor popoarelor europene de a faoe
totul pentru a asigura oprirea amplasării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune, retragerea și distru
gerea celor existente.
Ne adresăm tuturor statelor europene de a Intensi
fica eforturile și de a face totul pentru a se ajunge
la înțelegeri generale care să ducă la eliberarea con
tinentului de orice fel de arme nucleare.
Oprirea cursei nucleare pe continentul european,
convenirea prin negocieri și adoptarea de măsuri oare
să asigure neamplasarea de noi rachete nucleare cu
rază medie, retragerea și distrugerea celor existente,
eliminarea armelor nucleare de orice fel de pe pămîntul Europei, aceasta servește cauzei păcii și securității
popoarelor europene și ale întregii lumi, politicii de
pace, destindere și colaborare.
In ceea ce Ie privește, poporul român. Republica So
cialistă România se angajează de a nu precupeți nici
un efort, de a intensifica și întări conlucrarea cu cele
lalte popoare, cu celelalte state europene și de a parti
cipa la toate acțiunile pentru apărarea și consolidarea
păcii și securității pe continent și in întreaga lume,
pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea Ia dezar
mară, și în primul rînd la dezarmare nucleară, pentru
împiedicarea instalării de noi rachete cu rază medie
de acțiune și retragerea și distrugerea celor existente,
pentru eliminarea primejdiei unui cataclism nuclear,
pentru o Europă unită, pentru o Europă a păcii, înțe
legerii și colaborării.

TOVARĂȘUL
NICOLAE
CEAUȘESCU
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J---------- pentru dezvoltarea întregii noastre societăți-------------------------j a primit delegația partidului Adunarea pentru Republică
din Franța (R.P.R.)
MĂSURI IMEDIATE PENTRU REDUCEREA FERMĂ
I
A CONSUMULUI DE ENERGIE Șl COMBUSTIBILI
i
Programul stabilit de Comitetul Politic Executiv
i
O problemă de importanță majoră pentru economia națională,

'

al C. C. al P. C. R., de Consiliul de Stat și guvern

;

să fie respectat riguros in fiecare localitate, in fiecare

I

unitate economică, de fiecare cetățean

;

j•

REDUCEREA CU 50 LA SUTĂ A CONSUMURILOR ENERGETICE IN SECTORUL |
CASNIC, LA ILUMINATUL PUBLIC, IN TOATE SECTOARELE NEPRODUCTIVE
' • ÎNCADRARE STRICTA IN NORMELE TEHNOLOGICE DE CONSUM LA FIECARE I

j

PRODUS, IN FIECARE SECTOR Șl IN FIECARE UNITATE!

J

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, vineri,
delegația partidului Adunarea pentru
Republică din Franța (R.P.R.), con
dusă de Jacques Kosciusko-Morizet,
secretar național al partidului.
Din delegație fac parte Claude
Gerard Marcus, deputat din partea
R.P.R., membru al Comisiei de po
litică externă a Adunării Naționale,
și Michel de Guillenchmidt, mem
bru al Comitetului Executiv al
R.P.R.
La întrevedere au luat parte to
varășii Gheorghe Rădulescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., și Miu Dobrescu.
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.
Conducătorul delegației a exprimat
vii mulțumiri pentru întrevederea
acordată și a inmînat tovarășului
Nicolae Ceaușescu un mesaj din
partea președintelui partidului Adu
narea pentru Republică. Jacques
Chirac. în care sint transmise secre
tarului general al partidului un căl
duros salut și cele mai bune urări
de sănătate si fericire.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru mesai si a rugat
să se transmită președintelui parti

dului Adunarea pentru Republică
salutul său călduros și cele mai bune
urări.
în cadrul convorbirii au fost subli
niate cu satisfacție bunele relații sta
tornicite intre Partidul Comunist Ro
mân și partidul Adunarea pentru Re
publică din Franța și s-a exprimat
dorința de a întreprinde noi acțiuni
în vederea dezvoltării în continuare
a acestor raporturi bazate pe egali
tate in drepturi, pe stimă si respect
reciproc. S-a afirmat convingerea că
extinderea si intensificarea colabo
rării dintre P.C.R. si R.P.R. servesc
cauzei dezvoltării generale, a colabo
rării rodnice, pe multiple planuri,
dintre România și Franța, contribuie
la o tot mai strînsă apropiere între
popoarele român și francez. în in
teresul reciproc al păcii, progresu
lui și înțelegerii în Europa si în în
treaga lume.
Au fost abordate, de asemenea,
unele probleme ale situației interna
ționale actuale. în acest context, a
fost exprimată fngriiorarea în legă
tură cu agravarea situației interna
ționale. creșterea tensiunii si a con
fruntării in lume si s-a subliniat ne
cesitatea acționării în continuare cu
hotărîre pentru diminuarea încordă
rii. pentru reluarea politicii de pace,
destindere, de dezvoltare indepen
dentă si cooperare, de soluționare

a tuturor conflictelor si problemelor
litigioase dintre state
exclusiv pe
cale pașnică, prin tratative.
O atenție deosebită a fost acordată
securității și cooperării europene. în
acest cadru, s-a apreciat că în mo
mentul de față problema fundamen
tală pentru Europa este pericolul
amplasării încă în acest an a noilor
rachete nucleare cu rază medie de
acțiune, a oricăror rachete nucleare,
ceea ce ar agrava și mai mult peri
colul de război, in primul rînd de
război‘nuclear.
S-a subliniat că în actualele condi
ții este imperios necesară adoptarea
de măsuri concrete de dezarmare,
fără de care nu pot fi concepute
destinderea, securitatea și pacea în
Europa și în întreaga lume, reluarea
dialogului privind oprirea cursei
înarmărilor și renunțarea la ampla
sarea de noi rachete in Europa.
A fost reafirmată dorința P.C.R. șl
R.P.R. de a contribui la dezvoltarea
unei conlucrări tot mai strînse între
partide și alte forte progresiste din
lume în lupta pentru destindere,
dezarmare și securitate, pentru spo
rirea încrederii și întărirea colabo
rării între națiuni, pentru înfăptui
rea aspirațiilor de pace, indepen
dentă șl progres ale popoarelor.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă oordială. prietenească.
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Filonul bogat al tradițiilor de muncă înfrățită, de luptă comună
în marea carte a istoriei naționale,
in paginile căreia stă scrisă lupta
necurmata a poporului român pen
tru dreptate și libertate socială, pen
tru apărarea gliei strămoșești, pentru
unitatea și neatîrnarea patriei, este
încrustat la loc de seamă un adevăr
de frontispiciu al trecutului nostru :
munca și lupta înfrățită, izvorâtă din
aceleași nevoi, din aceleași crezuri,
din aceleași aspirații ale oamenilor
muncii români» maghiari, germani și
de alte naționalități. în cursul vea
curilor sint nenumărate momentele
în care, așa c®m alături trăiau și
munceau, tot sflături, în strînsă fră
ție, s-au ridicat oamenii muncii fără
deosebire de naționalitate la luptă
pentru a înlătura nedrepte rînduieli
ce îi oprimau pe toți laolaltă ori
pentru a face din piepturile lor
uriaș zăgaz de care să se zdrobească
valurile atîtor oști cotropitoare.
Din vremuri de demult, documente
istorice mărturisesc, astfel, că. nemaiputînd suferi exploatarea feu
dală, țăranii români, maghiari și
germani din țara noastră s-au în
frățit spre a-și scoate „capetele lor
de sub jugul nesuferit ai șerbiei", asa *
*
turn s-a întâmplat în anii 1437—1438
ori în eroicul an 1514 și așa cum
s-a întâmplat în toamna anului 1784
cînd răsculaților conduși de Horea,
Cloșca și Crișan li s-au alăturat în
multe locuri țăranii maghiari și cînd,
așa cum nota un raport al comitatu
lui Trei Scaune, țăranii din secuime
„o mulțime spun mereu : de-ar veni
yomânii răsculat!, că $1 ei Ii se ală
tură numaideoît".
Vibrante pagini au înscris oamenii
Tnutncii din tara noastră, fără deose
biri» de naționalitate, în lupta pentru
apărarea gliei comune primejduite
de rtaeaputernice state ale vremii. De
nenumărate ori, în răstimpuri de
grele .încercări, țările române au fost
una, Jar locuitorii lor, fără deosebire
de neom» ostași viteji ai unei singure
oștiri în bătălia neatârnării.
Epopeea măreței înfăptuiri a lui
Mihai tțiteazul înscrie la 10c de sea
mă contribuția secuilor, care au
luptat alături de Mihai în greaua
campanie tâin anul 1595, ta urma că
reia de pș întregul teritoriu al Tării
Românești au fost alungate oștile
otomane ; alături de Mihai au fost
secuii în bătălia de la Șelimbăr din
octombrie 1599, insețindu-1 și in dru
mul triumfal spre cetatea Albei
Iulia ; l-au urmat apoi în Moldova,
contribuind astfel la unirea sub scep
trul Viteazului a celor trei țări româ

ne surori ; împreună cu Mihai au
stat ei și în clipele grele ale bătăliei
de la Mirăslău, sute de secui plătind
apoi cu viața credința față de voie
vod, victime ale răzbunării nobilimii
maghiare transilvănene.

în același sens, ziarul „Magyar
Kisebseg" („Minoritatea maghiară")
din Lugoj scria :
„Trăim împreună de mai multe
sute de ani. Trăim împreună în în
țelesul cel mai strict al cuvintului.
Timp de secole am luptat Împotriva
dușmanului comun, impreună am su
portat jugul robiei. ...Maghiarimea
nu are nimic de împărțit cu poporul
român. ...Noi vrem să stringem din
nou mina cu acel popor cu care de
800 de ani am trăit in pace, fiind
colegi de muncă, de cetățenie, cama
razi de arme".
Aceleași sentimente le nutreau și
sașii transilvăneni, care, într.-o rezo
luție a adunării lor naționale ținută
la Mediaș la 8 ianuarie 1919. vesteau
lumii hotărirea lor :
„Avind în vedere unirea Transil
vaniei cu România și fiind convinși
de semnificația internațională a
acestui act, sașii din Transilvania se
pronunță, conform principiului de
autodeterminare, pentru unirea Tran
silvaniei cu România".
Aceleași gînduri, aceleași simță
minte însuflețeau și pe șvabii bănă
țeni, care întruniți într-un mare
congres la Timișoara la 10 august
1919 au hotărît să se trimită Confe
rinței de pace de la Paris un me
moriu care să înfățișeze
„dorința, puternic exprimată de
unanimitatea adunării, ca tot poporul
șvăbesc să fie reunit cu poporul ro
mân de civilizație superioară, pe
care il iubește și pe care il respectă".

MESAJUL ANULUI
1848:
NEVOIA
STRÎNSEI FRĂȚII
întemeiate pe asemenea idei-forță
desprinse din filele cărții de istorie,
mințile cele mai clarvăzătoare ale
revoluției de la 1848, inimile celor
ce bateau la unison cu inima fier
binte a poporului au chemat lâ co
laborare, la acțiune comună. Pro
clamația elaborată de Aron Pumnul
îndemna : „Spuneți ungurilor, săouilor și sașilor că noi ii iubim ca Pe
frații noștri, cu carii lăcuim intru o
țară. Spuneți-le cu cuvintul și le
arătați cu fapta că noi ii iubim, insă
e drept ca și ei să ne iubească și să
corespundă iubirei noastre ce o avem
cătră ei".
La rîndul său, proclamația adună
rii secuiești de la Lutița din octom
brie 1848, către frații români și sași,
reliefa că același dor de libertate și
aceleași simțăminte de frățietate ii
însuflețeau și pe secui :
„Dorim in această țară pace și li
bertate, de roadele dulci ale cărora
să ne putem bucura împreună cu
voi ; dorim să menținem cu sfințenie
legăturile frăției... Respectăm națio
nalitatea, limba și credința voastră
și sintem gata să le apărăm cu tăișul
armelor noastre".
împrejurările au împiedicat îm
pletirea intr-un unic șuvoi a forțe
lor revoluționare române și maghia
re, dar tocmai acest fapt cu im
portante înrîuriri asupra cursului
revoluției a pus o dată mai mult în
relief nevoia colaborării întemeiate
pe egalitate și respect reciproc.
Urcînd necontenit pe firul timpu
lui, alte și alta documente istorice
atestă că mărețele înfăptuiri ale epo
cii moderne — Unirea Principatelor
și cucerirea independenței de stat —
au avut un puternic ecou în rîndul
naționalităților conlocuitoare, fiind
salutate cu căldură și sprijinite de
acestea. Reliefînd astfel uriașa în
semnătate a unirii Moldovei cu Mun
tenia pentru istoria românească.
„Kronstădter Zeitung" („Gazeta din
Brașov") consemna la 5 martie 1859:
„Ziua de 24 ianuarie este ziua de
eliberare a României, este o zi me
morabilă din generație in generație

a poporului român. Prin alegerea
unanimă și liberă a tuturor deputaților din Moldova și Țara Româneas
că s-a realizat unirea în persoana Iui
Alexandru Ioan Cuza. Puține po
poare de pe globul pămintesc au
realizat cu sacrificii mai mari o
operă patriotică atit de măreață".
Cu aceeași căldură s-a manifestat
solidaritatea naționalităților conlocui
toare cu poporul român în zilei?
eroice ale lui 1877—1878. cînd între-»
gul nostru popor era angajat cu toar
te forțele, sale în lupta pentru pecet
luirea independenței prbclamâte Ta
9 Mai 1877. Dădea expresie emoțio
nantă acestei solidarități scrisoarea
adresată autorităților românești de
un grup de meseriași unguri :
„Noi care ne hrănim de zeci de
ani intr-această țară ca patrie adop
tivă vă declarăm pe conștiință că o
iubim din toată inima și pe locuito

rii el asemenea îi respectăm ca pe
niște frați cu care trăim. $i pentru
ca să încredințăm de cele zise mai
sus, ne facem o datorie < » vă anunța cu această ocazie că i«»i, me
seriașii unguri, am și format deja
aci un oomitet șl în curînd vom tri
mite Ia locul destinat micile noastre
ofrande date in ajutorul răniților
soldați români".

„AM PRIMIT CU
ÎNCREDERE
UNI
REA CU ROMÂNIA"
Numeroși reprezentanți ai popu
lației maghiare și secuiești, combă
tând pozițiile izolaționiste, șovine ale

cercurilor burgheziei și moșierimil
maghiare din Transilvania, au salu
tat istoricele hotărîri adoptate la
Alba Iulia, considerînd cu îndreptă
țire că acestea creau temelia traini
că a conviețuirii pe baze de deplină
egalitate, respect reciproc și în
trajutorare a românilor, maghiarilor,
germanilor, a celorlalte naționalități
conlocuitoare. Vorbind, astfel. în nu
mele secuilor, deputatul dr. J. Fay
declara în parlament în februarie
1920 :
„Avind nădejde că Interesele lor
vitale vor fi ocrotite in marginile
noului stat, secuii au primit cu liniș
te și încredere unirea cu Româ
nia. (...) Noi am adus cu noi încre
dere și ca răspuns cerem tot încre
dere (...). Făcindu-se astfel, eu sunt
convins că in scurt timp poporul se
cuiesc va fi una din pietrele cele
mai sigure la edificiul României".

SUB STEAGUL DE
LUPTĂ AL PARTI
DULUI COMUNIST
Luminoasele tradiții ale luptei co
mune a oamenilor muncii din țara
noastră au fost înălțata pe o treaptă
nouă prin lupta partidului comunist.
Adînc pătruns de adevărul că înlă
turarea orânduirii întemeiate pe ex
ploatare și inegalitate socială, edi
ficarea lumii noi socialiste trebuie
să se întemeieze pe acțiunea unită
a tuturor celor ce muncesc, fără deo
sebire de naționalitate. Partidul Cor
taunist Român a militat cu neabătu
tă consecvență în acest sens. Răspunzînd chemărilor sale, în marile
lupte sociale din perioada interbeli
că s-au aflat nu o dată alături mun
citori și țărani, intelectuali — ro
mâni, maghiari, germani și de alte
naționalități. Alături s-au aflat ce
tățenii patriei, fără deosebire de na

ționalitate, în marile bătălii pentru
apărarea integrității țării împotriva
planurilor revizioniste ale statelor
fasciste. Numeroși oameni ai mun
cii maghiari au luat parte in anii
1939—1940 la demonstrații pentru a
apăra integritatea teritorială a țării,
manifestând sub lozincile „Pace și
egalitate, nu revizuire
„Apărând
hotarele României, apărăm pămînturile noastre". Subliniind adevăratele
simțăminte ale oamenilor muncii
maghiari din România, un manifest
al MADOSZ-ului din noiembrie 1936
ținea să precizeze :
„Dacă reacțiunea fascista, pentru
planurile sale războinice, vrea dis
trugerea frontierelor actuale, nimi
cirea stărilor de pace, degeaba în
cearcă cu noi".
Pe asemenea simțăminte, pe ast
fel de idealuri avea să se întemeie
ze în anii grei ai dictaturii antonesciene ampla mișcare de rezistență
antihitleristă din țara noastră, miș
care organizată și condusă de parti
dul comunist. Chemărilor sale la luptă
pentru clădirea unei Românii libere,
independente, democratice, pentru
eliberarea țării și alungarea cotro
pitorilor de pe pămîntul scump al
patriei, i-au răspuns numeroși ce
tățeni ai țării, fără deosebire de na
ționalitate, convinși că, așa cum se
scria într-un apel al MADOSZ-ului,
din februarie 1944,
„Din robia hitlerisiă comună nu
este decit o singură scăpare : lupta
comună antihitleristă de eliberare—
Populația maghiară din țara noastră
iși poate redobindi libertatea numai
prin scuturarea impreună cu poporul
român a. jugului hitlerist".
„Numai impreună cu poporul ro
mân". Sub semnul acestei convin
geri, în numele acestei convingeri,
numeroși oameni ai muncii maghiari
și germani au luptat cu arma în
mînă alături de forțele insurecțio
nale române în zilele mărețe ale lui
august 1944, iar apoi în perioada
care a urmat au lovit împreună duș
manul comun, au participat la dezro
birea localităților, au salvat de la
distrugere multe obiective militare
și economice. In numele aceleiași
convingeri, pe drumul deschis în
august *44, oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, au purtat
eroica bătălie pentru refacerea eco
nomiei distruse de război și jaful
hitlerist, pentru întronarea puterii
politice revoluționar-democratice. Se
vesteau zorii unor vremuri noi în
care avea să se realizeze pe deplin
visul de veacuri al tuturor fiilor pămîntului românesc : egalitatea de
plină in drepturi șl datorii, intemeierea unei lumi a dreptății, li
bertății și demnității omului.
I

Pe deplin egali în drepturi, pe deplin egali în îndatoriri
Desigur, nu a fost simplu, nu a
fost ușor să se ajungă la această
nouă realitate a tării : garantarea,
realizarea în fapt a deplinei egalități
în drepturi a tuturor fiilor ei, fără
deosebire de naționalitate. Pentru
aceasta era nevoie de locuri de mun
că, de preocupări pentru dezvoltarea
multilaterală a tuturor județelor, a
tuturor localităților, de asigurarea
cadrului material, prin ridicarea de
obiective economice, școli, facultăți,
instituții eultural-artistice, in care
să-și afle concretizare asigurarea
dreptului la muncă, accesul liber al
tuturor cetățenilor patriei la știință,
învățămînt și cultură. în acest spirit
a acționat partidul nostru, transformind principiile luminoase ale poli
ticii sale în realități de înalte și bo
gata semnificații. Pe bună dreptate
sublinia, în acest sens, secretarul
general al partidului. tovarășul
Nicolae Ceausescu :
„Egalitatea in drepturi înseamnă
tocmai posibilitatea ca fiecare să
participe activ la muncă, la condu
cerea activității sociale, a societății
noastre, să acționeze cu toată forța
pentru intărirea unității și coeziunii
tuturor celor ce muncesc. Tot ceea
ee facem noi si tot ceea ce ne pro
punem să Înfăptuim este chemai să
asigure tuturor celor ce muncesc,
fără deosebire de naționalitate, con
diții egale de muncă și de viață, de
participare la conducerea societății".

O ROMÂNIE
NOUĂ, MAI FRU
MOASĂ Șl
MAI
BOGATĂ CA ORIC1ND
După 23 August 1944, poporul ro
mân a pornit să-și făurească un nou
destin, o nouă istorie. Dar multe
județe, multe localități. între care
unele dintre acelea locuite de națio
nalitățile conlocuitoare, erau înapo
iate din punct de vedere economic,
social și cultural. Nu existau locuri
de muncă pentru toți locuitorii, nu
existau suficiente școli, ca să nu
mai vorbim despre instituții cultu
rale si de ocrotire a sănătății. Toate
acestea trebuiau clădite din temelii.
Aveau să se împlinească acum, în
acest nou timp al țării, memorabile
le cuvinte ale lui Avram Iancu :
„Firea na-a așezat intr-o patrie
ea impreună să asudăm cultivind-o.
impreună să gustăm dulceața fruc
telor ei".
împreună, toți fiii patriei, fără
deosebire de naționalitate, la însuflețitoarea chemare a partidului co
munist. au pornit să clădească o
Românie nouă, mai frumoasă și mai
bogată ca oricind. Au fost ani de
lupte aprige pentru democratizarea
aparatului de stat, pentru cucerirea

i

puterii politice si economice, la care
a luat parte, sub conducerea partidului comunist. întregul nostru
popor, Au fost ani de muncă indirjită. în fabrici, pe ogoare, pe șantierele naționale ale tineretului, care
au cunoscut, de asemenea, partici
parea întregului popor. Și au urmat,
apoi, anii cei mai rodnici ai patriei,
anii de după Congresul al IX-lea al
partidului, cînd poporul român a
fost caemat să dea Întreaga măsură
a capacității sale de muncă și de
creație, pentru ca toate resursele
tării să fie integral și superior va
lorificate ; pentru ca România să
urce pe trepte tot mai înalte de
progres și civilizație socialistă. Un
amplu proces constructiv a cuprins
întreaga noastră societate, toate latu
rile vieții economico-sociale : baza
materială, știința, învățămintul și
cultura, democrația muncitorească,
în condițiile acestor ample transfor
mări revoluționare.' s-a înfăptuit,
prin grija permanentă a partidului,
a secretarului său general, soluțio
narea justă. în spiritul principiilor
materialismului dialectic și istoric, a
problemei naționale în România,
Astfel, consolidarea neîncetată a
unității naționale, fapt ce se inscrie, azi. între obiectivele cele
mai importante ale partidului,
se întemeiază pe unitatea obiectivă a intereselor fundamentale
ale Întregii noastre națiuni socialiste,
ale tuturor fiilor României socialiste,
fără deosebire de naționalitate. Sem
nificativă. in acest sens, este și
sublinierea făcută în Programul
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multi lateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism :
„Pornind de la adevărul că egaEtatea în drepturi se reflectă, in
primul rind, in ridicarea gradului de
dezvoltare economico-socială a între
gii țări, partidul și statul socialist
au urmărit amplasarea cit mai ra
țională a forțelor de producție pe
teritoriul patriei. In etapa făuririi
societății socialiste multilateral dez
voltate și trecerii spre comunism,
odată cu dezvoltarea impetuoasă a
forțelor de producție pe întreg teri
toriul țării, se vor crea condiții tot
mai bune pentru manifestarea de
plină in viața socială a tuturor
cetățenilor, fără deosebire de națio
nalitate. pentru participarea lor
activă Ia conducerea societățiL Se
vor întări și mai mult frăția și uni
tatea oamenilor muncii In lupta și
munca comună pentru făurirea con
știentă a propriului lor viitor".
Viața de fiecare zi. realitățile de
azi ale patriei noastre șociallste
aduc nenumărate argumente din
care se desprinde o idee fundamen
tală : că aceste obiective stabilite
de partid sint transpuse în mod
exemplar în fapt, prin participarea
activă. însuflețită a întregului nos
tru popor.

MUNCA
GE
NEROS CADRU DE
AFIRMARE SOCI
ALĂ, DE ÎMPLINIRE
A PERSONALITĂȚII
UMANE
Redăm, aid. un paragraf din
Codul Muncii :
„Tuturor cetățenilor Republicii So
cialiste România, fără nici o îngră
dire sau deosebire de naționalitate
(...) Ie este garantat dreptul la
muncă, avind posibilitatea de a des
fășura o activitate în domeniul eco
nomic, tehnico-științiflc. social sau
cultural".
Iată și cîteva cifre privind dina
mica personalului muncitor in citeva
județe în care numărul cetățenilor
ce fac parte din rîndul naționalități
lor conlocuitoare este mai mare.
ALBA : 1950 — 28,6 mii. 1981 —

141,3 mii ; COVASNA : 1950 — 19,3
mii, 1981 — 73,4 mii ; HARGHITA :
I95Q — 30,1 mii, 1981 — 114,9 mii ;
MUREȘ : 1950 — 49,6 mii. 1981 —
203,9 mii ; SATU MARE : 1950 —
24,1 mii. 1981 — 117,1 mii ; SĂLAJ :
1950 — 11,3 mii. 1981 — 66,6 mii. TI
MIȘ : 1950 — 106,6 mii. 1981 — 286,2
mii. Ce arată aceste cifre ? în pri
mul rind că ceea ce se prevede în
lege cu privire la asigurarea dreptu
lui la muncă tuturor cetățenilor tă
rii. fără deosebire de naționalitate,
se regăsește in realitatea patriei.
Dacă în urmă cu două decenii, băr
bații și tinerii din aceste județe ple
cau să lucreze în alte locuri. în
centrele industriale tradiționale, in
dustrializarea socialistă i-a readus
în localitățile natale. în mijlocul fa
miliilor acestora. Acum. în aceste
județe, sint asigurate condiții din
tre cele mai bune de muncă, de în
vățătură. fapt care se reflectă în
dinamica
personalului
muncitor.
Semnificative sint și alte cifre, ce
arată grija deosebită a partidului, a
secretarului său general pentru crea
rea de condiții care să asigure depli
na egalitate în drepturi. Dacă, în

anul 1981, față de 1965. volumul de
investiții pe întreaga economie a
fost de 5 ori mai mare, in județele
înapoiate înainte de 23 August 1944
creșterile au fost mult mai mari :
SALAJ — de 22 de ori ; COVASNA
— de 14 ori : SATU MARE — de
6,9 ori ; HARGHITA — de 6,2 ori.
Ca urmare a acestui fapt, dacă pe
țară. în cincinalul trecut. ritmul
mediu anual de creștere a fost, la
producția industrială, de 9,5 la sută,
în județele respective a fost, de
asemenea, mai mare : SĂLAJ —
20,6 Ia sută. COVASNA — 17,7 la
sută, HARGHITA — 11,9 la sută.

LARG ACCES LA
ÎNVĂȚĂTURĂ,
LA
ÎNALTA PREGĂTIRE
Iată ce se știpulează în Legea
educației și invățămîntului :
„Tinerilor din rândul naționalități
lor conlocuitoare li se asigură con

diții egale de a se pregăti in orice
formă de invățămint și de a fi re
partizați în orice 10c de muncă, în
raport de nevoile economiei și vieții
sociale, de pregătirea și aptitudinile
lor.
In unitățile administrativ-teritoriale locuite șl de populație de altă
naționalitate decit cea română se
organizează, în conformitate cu nor
mele unitare de structură, unități de
invățămint, secții, clase sau grupe
cu predarea si in limbile naționali
tăților respective".
Este limpede că dreptul la muncă
nu ar putea fi pe deplin asigurat
fără să se asigure și pregătirea co
respunzătoare pentru muncă. Tine
rii din rîndul naționalităților con
locuitoare se pregătesc pentru mun
că în condiții absolut egale cu ale
întregului tineret al țării. Iar cei ce
vor să învețe în limba naționalității
din care fac parte au această posi
bilitate. Din cele aproape 30 000 de
unități școlare, cite sint în tara
noastră, in aproape 4 000 procesul de
învățămînt se desfășoară în limbile
naționalităților conlocuitoare.
Odată cu pregătirea . școlară se
asigură, pentru toți cetățenii din
rindul naționalităților conlocuitoare,
un larg acces la cultură. Iată. în
România funcționează teatre în lim
bile naționalităților conlocuitoare,
anar cărți Și reviste în aceste limbi.
Numai în cursul anului trecut au
fost jucate. în limba maghiară. 2 500
de spectacole de teatru, vizionate
de 954 607 spectatori ; la cele 471 de
spectacole prezentate în limba ger
mană au participat 125 400 specta
tori. Pe marea scenă a Festivalului
național „Cîntarea României", fru
moasele tradiții culturale și artisti
ce ale populației de naționalitate
maghiară, germană, eirbă își află o
bogată valorificare.

PARTICIPAREA AC
TIVĂ LA CONDU
CEREA SOCIETĂȚII
Din Legea cu privire la organizarea
și conducerea unităților socialiste de
stat :
„Pe baza amplului program de
măsuri stabilit de Partidul Comunist
Român, se asigură participarea cla
sei muncitoare, a tuturor categorii
lor de oameni ai muncii, fără deo
sebire de naționalitate, la activitatea
de conducere în domeniul economic,
politic si social, perfecționarea ne
contenită a activității organelor de
conducere colectivă, a tuturor orga
nelor centrale și locale de stat".
Si aici textul de lege este în de
plină concordantă cu realitățile tării.
Exemplele concludente nu lipsesc.

Din 369 de deputati în Marea Adu
nare Națională, 41 fac parte din
rîndul naționalităților conlocuitoare ;
în consiliile populare. 6 340 de de
putati sint maghiari, germani, sirbi
ori de alte naționalități. Dealtfel,
naționalitățile conlocuitoare sint re
partizate. proporțional cu ponderea
ne care o au în ansamblul popu
lației. în toate organismele din ca
drul sistemului democrației noastre
socialiste.

★
Iată fapte, iată realități care iși
găsesc o strălucită sintetizare in cu
vintele secretarului general al parti
dului. președintele României socia
liste :
„Putem fl mindri de felul cum am
asigurat rezolvarea problemei na
ționale. creind condiții de participa
re la dezvoltarea societății socialis
te a oamenilor muncii de diferite
naționalități, a întregului popor. Am
dori ca naționalitățile conlocuitoare
din toate țările să se bucure cel pu
țin de aceleași drepturi șl libertăți
ca cele existente in România".
Sint, toate acestea, realități ce de
monstrează în modul cel mai eloc
vent că partidul, statul nostru în
făptuiesc neabătut ceea ce este
înscris în Constituție si în legile
tării : faptul că toți cetățenii, fără
deosebire de naționalitate, se bucu
ră de drepturi egale la muncă, la
invățămint si cultură, participă ac
tiv și plenar la conducerea socie
tății.
Azi. poporul român, toți fiii țării,
fără deosebire de naționalitate, se
înfățișează ca un popor unit, con
știent de înfăptuirile sale, de me
nirea sa istorică, hotărît să urmeze
neabătut partidul, să facă totul pen
tru ca. prin munca sa rodnică, plinjj de patriotică dăruire. România
socialistă să atingă contururile lumi
noase prefigurate de documentele
de partid, să fie asa cum. in atâtea
rânduri, cu înflăcărare, a arătat cel
mai iubit fiu al națiunii noastre, cel
ce ne conduce cu înțelepciune și
clarviziune, tovarășul Nicolae
Ceausescu, o țară socialistă liberă,
puternică si demnă între națiunile
lumii. O țară asa cum au visat-o
înaintașii, luptând, secol după secol,
generație după generație, pentru a-i
asigura progresul continuu, pentru
a-i apăra independenta națională,
libertatea ; asa cum și-au dorit-o,
in nădejdile lor cele mai înălțătoa
re. toți cei care au înfăptuit, in 1918,
marele act istoric al făuririi statului
național unitar român, pe care po
porul nostru il sărbătorește în acest
an cu mindrie și demnitate.
Paginâ realizată de

Adrian VASI1ESCU
și Silviu ACHIM
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O PROBLEMĂ DE IMPORTANȚĂ MAJORĂ PENTRU ECONOMIA NAȚIONALĂ, PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREGII NOASTRE SOCIETĂȚI

Măsuri imediate pentru reducerea
fermă a consumului de energie și combustibili
Programul stabilit de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., de Consiliul de Stat și guvern
să fie respectat riguros în fiecare localitate, in fiecare unitate economică, de fiecare cetățean
După cum se arata în comunicatul ședinței comune a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și guvernului
dispunem de energia electrica . necesară pentru asigurarea consumu
rilor normate, ea fiind mai mare decît cea din anul 1982.
Datorită insă minusurilor Importante de energie electrică din hidro
centrale, ca urmare a debitelor de apă extrem de scăzute determinate
de seceta excesivă din acest an, precum și din cauza neoplicării ferme
a măsurilor de reducere a consumului de energie, de către unele mi
nistere și consilii populare, ceea ce a dus la depășirea normelor în
consumul general, in consumul industrial, in consumul public și al
populației, s-au creat serioase dificultăți în alimentarea cu energie
electrică.
S-au luat și se vor lua in continuare toate măsurile necesare pen
tru a suplini o parte din nerealizările productive de energie electrică
din hidrocentrale, pentru a spori la maximum capacitățile de produc
ție pe bază de cărbune - în primul rînd - și pe bază de alți com
bustibili. Este însă esențial, este in interesul general și al fiecăruia
dintre noi ca, pe baza încadrării stricte In normele de consum aprobate
să se asigure condiții pentru desfășurarea activităților productive, aces
tea constituind condiția majoră a dezvoltării economiei noastre, in care

ÎNCADRARE STRICTĂ In NORMELE TEHNOLOGICE

sint interesați toți oamenii muncii, toți cetățenii țării. Aceasta impune
aplicarea fermă a măsurilor ce au fost stabilite in vederea reducerii
in continuare a consumurilor de energie și combustibil, in primul rind

in locuințe, la iluminatul public, in toate sectoarele neproductive, res
pectarea strictă a normelor de consum în întreprinderi și șantiere, în
toate unitățile economiei. Aceasta este acum problema numărul unu
în activitatea tuturor ministerelor, centralelor și întreprinderilor, a tu
turor colectivelor de muncă, a organizațiilor de partid, a consiliilor
populare, aceasta trebuie să fie preocuparea și răspunderea tuturor
cetățenilor.
Este de datoria organizațiilor de partid, a consiliilor populare, a
conducerilor de unități și instituții să explice clar tuturor cetățenilor
necesitatea acestui efort, obligația de a respecta cu strictețe măsu
rile stabilite, de a veni cu noi și noi soluții care să ducă la reducerea
consumurilor — aceasta constituind acum calea de înfrîngere a difi
cultăților, de asigurare a condițiilor pentru desfășurarea normală a
activităților — ceea ce este în interesul general și al fiecăruia în
parte.

DE CONSUM LĂ FIECARE PRODUS, IN FIECARE

SECTOR Șl iN FIECARE UNITATE!
Cum trebuie acționat pentru a consuma

CARE SINT MASURILE CE SE CER ÎNTREPRINSE IN ACEASTĂ PE
RIOADA, CUM TREBUIE SA ACȚIONAM PENTRU APLICAREA LOR?

cit mai puțină energie electrică...

REDUCEREA CU 50 LA SUTĂ A consumurilor
ENERGETICE IN SECTOARELE NEPRODUCTIVE
Pentru a se putea asigura resursele de energie în scopul desfășurării normale a activității productive, a celorlalte acti
vități, s-au adoptat măsuri care trebuie imediat și riguros aplicate, pentru reducerea puternică a consumurilor energetice in
sectoarele neproductive.

SE «EDUCE CU SO LA SUTA CONSUMUL CASNIC UE ENERGIE ELECTRICA
In acest scop, în fiecare locuință este
necesar:
• Să se reducă numărul de becuri la
jumătate. • Să se renunțe la becu
rile din fața locuințelor, din balcoane,
curți, magazii etc. • Să fie folosite numai
becuri cu consum redus. • Să se renunțe

in această perioadă la folosirea aparatelor care pot fi înlocuite prin munci gos
podărești : aspiratoare, mașini de spă
lat etc. In timpul iernii,- să fie scoase din
priză frigiderele. • Să fie conectate
cit mai puțin timp chiar aparatele de
radio, televizoarele, celelalte aparate

electronice. • Să nu se întrebuințeze
sursele electrice pentru încălzit.
,
Prin asemenea măsuri, fiecare familie,
fiecare abonat trebuie să se încadreze
în consumul de energie electrică redus
cu cel puțin 50 la sută. Abonații care vor
depăși această limită maximă vor fi
deconectați de la rețea.

SE REDUCE CU 50 LA SUTA CONSUMUL CASNIC DE GAZE
In acest scop, este necesar ca :
• Nici un arzător să nu funcționeze
in gol sau mai mult decît timpul minim
necesar. • In imobilele încălzite cu aju
torul gazelor să fie revăzute de îndată

toate instalațiile, înlocuindu-se arzătoa
rele neeconomicoase. • Să se consume
rațional apa caldă menajeră. • In imo
bilele cu gaze numai la bucătării, să nu
se folosească această sursă de energie
pentru încălzirea camerelor.

Prin asemenea măsuri, fiecare abonat
la rețeaua de gaze trebuie să se înca
dreze in consumul redus cu 50 la suta.
Abonații care vor depăși această limită
vor fi deconectați de la rețea.
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In acest scop, este necesar ca :
• Să se reducă la strictul necesar nu
mărul becurilor și al ceiorlalte instalații
de iluminat public. • Să se reducă pro
gramul de iluminare. • Să se desființeze
rețelele care luminează zone nefrecven

tate. • Să se renunțe complet la folosi
rea energiei electrice în scopul reclamei
comerciale, iar iluminarea vitrinelor să
fie redusă la minimum. • ta sate, să se
renunțe complet la becurile instalate pe
străzi.

Fiecare localitate va lua măsurile
adecvate pentru a se încadra în noua
normă de consum, care este obligatorie
și maximală. Localitățile care nu o vor
respecta vor fi decuplate de la rețeaua
de alimentare cu energie electrică.

SE REDUC CU 50 LA SUTA CONSUMURILE ENERGETICE IN INSTITUȚII
ț
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în acest scop :
• Programele de lucru vor fi adaptate
pentru folosirea luminii zilei. • in timpul
programului nu se va admite decît Ilu
minarea minimă o încăperilor care nu
primesc lumină naturală. • Conducerea
locurilor de muncă va lua măsuri pentru

interzicerea folosirii oricărei surse consu
matoare de energie în afara progra
mului. • Se va controla în permanență
folosirea economicoasă a surselor de
iluminat și încălzit admise, luîndu-se
imediat măsuri pentru eliminarea orică
ror pierderi de energie. • Instituțiile

social-culturale, unitățile comerciale,
prestatoare de servicii, de alimentație
publică iși vor adapta programul de
funcționare în raport cu ac&leași cerințe
ale reducerii consumurilor de energie.
• Se interzice utilizarea aparatelor de
încălzit în incintele instituțiilor.

SE REUUCE CU 50 LA SUTA CONSUMUL UE ENERGIE TERMICA
• Locatarii imobilelor conectate la
rețeaua de termoficare vor lua măsuri
pentru reducerea la maximum a pierde
rilor de căldură din apartamentele și din
spațiile de folosință comună. • Prin
buna izolare a ușilor și ferestrelor se pot
obține importante economii de căldură.

• Administratorii imobilelor, asociațiile
de locatari vor controla starea ușilor și
ferestrelor de folosință comună, pentru
a evita irosirea căldurii.
Toate măsurile adoptate sint obligatorii. Apli
carea lor constituie un examen al spiritului ci
vic, al maturității și puterii de înțelegere ale

fiecărui cetățean al țârii. Respectarea acestor
măsuri constituie o cerință obiectivă, imperioa
să, care trebuie să se bucure de adeziunea tu
turor, de la care nimeni nu poate face excepție.
Orice abatere, dacă survine, atrage, ca primă
consecință, deconectarea de la rețeaua de con
sum.

OBLIGAȚII STRICTE PENTRU TOATE ÎNTREPRINDERILE
• In toate unitățile productive să se
acționeze perseverent, cu înaltă răspun
dere și fermitate, in scopul încadrării
stricte în normele tehnologice de consum
de energie electrică stabilite pentru fie
care produs și sector în parte.
• Colective de specialiști din între
prinderi să analizeze în permanență și
să stabilească măsuri pentru respectarea
riguroasă a normelor de consum prevă
zute și pentru reducerea acestora sub
nivelurile stabilite.
• Comisiile energetice din întreprin
deri să urmărească pe tot parcursul zilei,

în toate secțiile și pe întregul flux de
producție, consumurile energetice și să
ia măsuri operative pentru prevenirea
oricărei risipe și gospodărirea judicioasă
a energiei electrice.
• In toate întreprinderile să se stabi
lească, strict delimitat de consumul teh
nologic, consumul de energie electrică
pentru sectoarele netehnologice și in
aceste sectoare să se reducă consumul
cu 50 la sută.
• Ministerele și centralele industriale
au obligația de a analiza operativ și în
mod sistematic consumurile de energie

electrică din unitățile ramurii respective,
stabilind cele mai eficiente măsuri pen
tru încadrarea cu strictețe în normele de
consum prevăzute.
• Cadrele de. răspundere din minis
tere și centrale industriale, repartizate în
unitățile economice, să acționeze cu exi
gență pentru buna organizare a întregii
activități, să controleze în permanență
cum se acționează pentru reducerea
consumurilor energetice, să intervină
prompt, luînd decizii pe loc, pentru a se
aplica măsuri suplimentare în acest scop.

Referitor la măsurile ce trebuie
să se ia pentru economisirea severă
a energiei in toate unitățile econo
mice, la fiecare produs in parte, am
solicitat o serie de precizări la Cen
trala industrială de rețele electrice.
Prin măsurile stabilite, consumul
de energie electrică in lunile no
iembrie și decembrie urmează să se
reducă substantial. în actuala peri
oadă. toate unitățile economice an
obligația să se încadreze strict, zi de
zi. in cotele de energie electrică re
partizate, să acționeze stăruitor
pentru reducerea consumurilor teh
nologice la fiecare produs în parte
și in fiecare sector de activitate.
Pentru, a obține rezultate cit mai
bune în această privință va trebui
ca. in toate întreprinderile, comisii
le energetice, la activitatea cărora să
participe cei mai buni specialiști, să
analizeze situația consumurilor și să
facă propuneri concrete pentru res
pectarea cotelor de energie reparti
zate, precum și pentru reducerea în
continuare, chiar sub aceste cote, a
consumurilor de energie.
în primul rînd, este necesar să se
acționeze pentru economisirea ener
giei electrice în orele vîrfurilor de
consum de dimineața și îndeosebi
seara, adică intre orele 6—10 și 17—
22. Pșnțn; aceasta, unitățile economîbd! Care Tucrează în' "trei' schimburi
fără a avea regim de foc continuu
și la care schimbul III nu este com
plet încărcat vor organiza procesul
de producție în două schimburi, decalînd programul schimbului II în
tre orele 23—7. Totuși, dacă în aces
te. unităti este necesar să se' lucreze
și în schimbul II. in acest schimb

vor lucra numai utilajele, liniile teh
nologice sau secțiile care au funcțio
nare continuă in toate cele t.ei
schimburi. Dar și în aceste unităti
procesul de producție se va organi
za în așa fel ca în schimbul II să se
reducă la minimum consumul de aer
comprimat, apă industrială sau alte
fluide pentru a căror producere sau
circulație se consumă energie elec
trică. De asemenea, unitățile care au
cuptoare electrice pentru topit ote
lul. pentru feroaliaje și tratamente
termice sau alte receptoare electro
tehnice. care nu pot fi oprite total,
vor programa funcționarea acestora
astfel ca fazele de consum maxim
de energie electrică (topire. încălzi
re etc.) să nu coincidă cu orele de
virf de sarcină. în perioada virfului
de sarcină nu vor fi cuplate lâ rețea
agregatele care absorb curenți mari
Ia pornire și produc șocuri de pu
tere.
Lucrările de Intervenții tehnice,
întreținere și reparații la utilajele
«•m liniile tehnologice cu puteri in
stalate mai mari de 100 kW (de
exemplu : excavatoarele din exploa
tările miniere, cuptoarele electrice,
morile de ciment, compresoarele de
oxigen ș.a.) se vor programa cu pre
cădere în timpul orelor de virf de
sarcină. După cum, funcționarea
standurilor Se probă cu", acționări
electrice se va programa în afara
virfului de sarcină. In același timp,
ministerele economice vor reprograma reparațiile capitale la liniile teh
nologice, utilajele mari consumatoa
re de energie, precum și reviziile
generale ale instalațiilor din perioa
da aprilie—iulie 1984 în perioada de
cembrie 1983 — martie 1984.

Daosebit de important este ca uni
tățile economice și subunitățile
acestora din industrie, transporturi,
construcții. și agricultură care lucrea
ză intr-un singur schimb să-și sta
bilească în așa fel programul incit'
să se folosească din plin lumina zi
lei. De asemenea, unitățile de construcții-montaj iși vor adapta pro
gramul de lucru folosind la maxi
mum lumina zilei și vor elimina
consumul de energie termică din re
țelele de termoficare sau produsă pe
hidrocarburi la fabricarea betoanelor și la execuția lucrărilor de construcții-montaj. Ministerele econo
mice și centralele industriale,. îm
preună cu consiliile populare jude
țene și al municipiului București vor
stabili, obligatoriu, unitățile indus
triale care vor lucra duminica, urmînd ca ziua liberă să se acorde în
cursul săptămînii, astfel incit să se
asigure repartizarea uniformă a con
sumurilor zilnice în cadrul fiecărui
județ. Nu se admite sub nici o for
mă depășirea cantităților de ener
gie electrică și termică repartizate,
aceasta constituind o condiție esen
țială pentru alimentarea normală a
tuturor consumatorilor.
Organizațiile de partid, conduce
rile întreprinderilor vor jua măsuri
pentru a antrena permanent ingine
rii, tehnicienii, toți muncitorii la găsirea unor soluții care să ducă Ia
reducerea consumului de energie
electrică și în același timp să asi
gure un control riguros, zi de zi, pe
toate fazele procesului de producție,
la tbate locurile de muncă asupra
felului cum sint aplicate și respec
tate măsurile stabilite.

...și cit mai puține gaze naturale
La variațiile mari de consum care
se înregistrează în timpul iernii și
care îngreunează funcționarea siste
mului național de transport și distri
buție s-a adăugat necesitatea supli
mentării livrărilor de gaze către ter
mocentralele electrice pentru a su
plini parțial nerealizările din hidro
centrale. Problema s-a complicat
deoarece unii consumatori au depă
șit repartițiile de gaze stabilite, ceea
ce a determinat în ultimele zile un
dezechilibru între sursele disponi
bile și necesitățile de consum. Ast
fel, în sistemul de alimentare din
sudul și estul țării, care cuprinde și
Capitala, o mare întreprindere — in
caz concret, Combinatul siderurgic
Galați — a depășit constant in pe
rioada de virf consumul cu citeva
sute de mii metri cubi, fiind prejudiciați ceilalți consumatori. Aceste
perturbații au dus la scăderea pre
siunii de alimentare și la înrăută
țirea randamentului de ardere. Pen
tru rezolvarea acestei situații, în
scopul gospodăririi raționale a gaze
lor naturale și asigurarea cu priori
tate a consumului apărut la unită-

tile de producere a energiei electri
ce și pentru procesele tehnologice
cu foc continuu s-au stabilit consu
muri mai reduse pentru fiecare mi
nister. Respectarea întocmai a aces
tor cote de consum în fiecare uni
tate este absolut necesară pentru
intrarea în regim de stabilitate a
sistemului național de gaze.
Pentru reducerea consumului de
gaze in întreprinderile industriale
trebuie urgent inloculți toți recepto
rii supradimensionați, interzieîndu-se utilizarea gazelor naturale la
receptorii necorespunzători. De ase
menea. trebuie reținut că încadrarea
în cotele reduse de consum este po
sibilă numai în condițiile respectă
rii riguroase a tehnologiilor de fa
bricație, a parametrilor de funcțio
nare a instalațiilor, a duratelor de
elaborare a șarjelor in procesele dis
continue. De mare Importanță este
în această perioadă și asigurarea
funcționării instalațiilor tehnologice
Ia un randament ridicat, corelată cu
programe economice de exploatare.
Se impun măsuri operative pentru
dotarea cu aparatură de măsurare a

consumului de gaze naturale pe sec
ții, agregate și instalații în vederea
localizării depășirilor de consum. O
altă cale de reducere a consumului
de gaze o constituie întreținerea co
respunzătoare a izolațiilor termice
ele cuptoarelor, cazanelor, reactoa
relor, cit și a conductelor de agent
termic și eliminarea pierderilor prin
neetanșeități.
Conducerile întreprinderilor sint
obligate să analizeze zilnic situația
consumului de gaze naturale și să
la măsuri operative de reducere și
de încadrare în cotele repartizate,
în fiecare întreprindere vor fi de
semnate, în cadrul comisiilor ener
getice persoanele împuternicite pa
schimburi și secții care să răspundă
de menținerea consumurilor de gaza
naturale la niveluri cit mai scăzute.
In situația în care unitățile eco
nomice nu se încadrează în cotele
de ga?e aprobate, Ministerul Petro
lului, prin unitățile subordonate, va
trece la limitarea livrărilor, diminuind presiunea de alimentare și
chiar intrerupind alimentarea consu
matorilor respectivi.

CENTRALELE ELECTRICE PE BAZĂ
DE CĂRBUNE SĂ FUNCȚIONEZE
4

CONTINUU, LA CAPACITATEA STABILITĂ I
• Pentru creșterea continuă a pro

*

ducției de energie electrică pe bază de
cărbune trebuie să se asigure funcțio
narea neîntreruptă și la capacitatea sta
bilită a centralelor electrice. Aceasta im
pune supravegherea cu mare răspundere
și întreținerea în perfectă stare tehnică a
tuturor instalațiilor și agregatelor ener
getice, efectuarea în termene cît mai

scurte și de bună calitate a lucrărilor de
revizii și reparații.

• Minerii din toate centrele carboni
fere au înalta îndatorire de a munci cu
abnegație și dăruire pentru a livra ter
mocentralelor, zi de zi, cărbune mai mult
și de bună calitate, asigurînd astfel
energeticienilor condiții de a folosi in
stalațiile și agregatele la parametrii su
periori.

A

OAMENI Al MUNCII! CETĂȚENI DE LA ORAȘE Șl SATE!

Reducerea severă a consumurilor energetice constituie o problemă de importanță majoră pentru economia națională, pentru întreaga
noastră societate! Acționați la locurile de muncă și acasă cu perseverență, răspundere și spirit gospodăresc pentru diminuarea pe toate
căile și cît mai substanțială a consumurilor de energie electrică, gaze naturale și combustibil! Aceasta este în interesul bunei desfășurări
a producției în fiecare unitate economică, în interesul tuturor oamenilor muncii, al întregului popor!
I

*

■

SCINTEIA — simbâtă 26 noiembrie 1983

PAGINA 4

BOTOȘANI:

în reședințele de județ din întreaga țară:

Un emoționant spectacol-evocare:

însuflețite adunări și manifestări
omagiale consacrate sărbătoririi Unirii

„Sub soarele socialismului,
copiii omagiază Unirea11

In reședințele de județ din întrea
ga tară au loc, în aceste zile, însu
flețite adunări dedicate împlinirii
a 65 de ani de la făurirea statului
national unitar român, eveniment
de imnortantă crucială pentru des
tinele patriei, care a încununat as
pirațiile de veacuri ale luptei po
porului nostru pentru unitate si in
dependentă. pentru eliberare națio
nală si socială, deschizînd mari
perspective viitorului independent
al României.
Participă reprezentanți ai organe
lor locale de partid si de stat, ai
organizațiilor de masă și obștești,
muncitori și țărani — români, ma
ghiari. germani si de alte naționa
lități — istorici, alti oameni de
știință, artă și cultură, elevi și studenti.
Despre însemnătatea marii Uniri
de la 1 Decembrie 1918. moment cu
profundă rezonantă in conștiința în
tregii națiuni, au vorbit, la adu
nările care au avut loc, primii-secretari al comitetelor județene de
partid : Nicolae Hurbean — Alba;
Mihai Marina — Bistrița-Năsăud ;
Marin Nedelcu — Brașov; Ion Radu
— Doli ; Petre Duminică — Giur
giu ; Radu Bălan — Hunedoara ;
GMeorghe Tănase — Ialomița: Leo
nard Constantin — Iași ; Virgil
Marcoșanu — Mehedinți ; Letiția
Ionas — Sălaj ; Ion Frățilă — Vas
lui : Maria Ghițulică — Vrancea
si Viorel Igret. secretar al comi
tetului județean de partid — la
Arad.
Tn cuvîntul lor. vorbitorii au În
fățișat principalele momente ale
luptei seculare duse de poporul ro
mân pentru libertate, independentă
și progres, năzuința sa de a trăi în
pace si colaborare cu vecinii, cu
toate națiunile lumii, relevind rolul
maselor largi populare, al mișcării
muncitorești, socialiste din Româ
nia. al militanților progresiști care
de-a lungul veacurilor și-au închi
nat viata marelui ideal al făuririi
statului național unitar.
Arătind că ideea unității, a apar
tenenței la același unic popor, a
rămas mereu vie in conștiința ro
mânilor. vorbitorii au ilustrat acest
mare si incontestabil adevăr prin
evenimentele marcante Înscrise cu
litere de aur în i6toria noastră —
unirea într-un singur stat a Tării
Românești. Moldovei si Transilva
niei. sub domnia glorioasă a lui
Mihai Viteazul și Unirea Moldovei
cu Țara Românească, de la 1859, act
care a pus bazele statului român
modem — ca și prin numeroasele
mișcări sociale care și-au înscris
ca tel suprem al lor acest mare
ideal. A fost subliniată însemnăta
tea marii Uniri de la 1 Decembrie
1918. moment care a deschis noi si
puternice premise pentru dezvol

tarea mai intensă a forțelor de pro
ducție. pentru accelerarea progre
sului economic si social al , tării,
pentru creșterea forței clasei "mun
citoare. a mișcării revoluționare.
Așteptările și speranțele de veacuri
ale maselor populare, marile pro
bleme ale societății românești din
perioada interbelică — au arătat
vorbitorii — si-au găsit împlinirea
deplină în anii socialismului, sub
conducerea partidului comunist.
Evocindu-se drumul parcurs de
poporul român in cei 65 de ani care
au trecut de la înfăptuirea actului
fundamental al Unirii, al existentei

1918-1989
și demnității noastre naționale. în
expuneri au fost evidențiate măre
țele victorii dobindite de poporul
român in acești ani. cu deosebire
în perioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, perioadă care a dina
mizat puternic ritmul de dezvoltare
economico-socială a tării, a asigu
rat un larg cadru democratic pen
tru participarea tuturor cetățenilor
la conducerea treburilor obștești si
a descătușat uriașele energii crea
toare ale poporului. Menționând in
acest cadru că repartizarea armo
nioasă a forțelor de producție pe
întreg teritoriul tării a însemnat
trecerea la o dezvoltare dinamică
a unor zone rămase în urma nive
lului economic de ansamblu al tă
rii. vorbitorii au înfățișat pe larg
succesele obținute de oamenii mun
cii din industrie, agricultură, din
toate sectoarele de activitate,
succese care conferă astăzi un
chip nou fiecărui județ. S-au rele
vat, în același timp, eforturile pe
care clasa muncitoare, țărănimea,
intelectualitatea, toți oamenii mun
cii; fără deosebire de naționalita
te, le depun pentru înfăptuirea
exemplară a hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru ri

dicarea României pe noi culmi de
civilizație și progres.
Mîndri de a împlini idealurile
înaintașilor, profund încrezători în
politica internă și externă a parti
dului șl statului, participanții la
adunări au adresat în numele lor,
al tuturor celor ce muncesc și
trăiesc pe pămîntul străbun, entu
ziaste telegrame Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în
care sînt exprimate sentimentele
de nețărmurită dragoste, de aleasă
stimă și profundă prețuire pe care
întregul popor le nutrește față de
secretarul general al partidului,
președintele Republicii, urmașul
demn al celor mai de seamă îna
intași apărători ai gliei milenare,
in ființa căruia întreaga națiune
vede întruchipat pe marele erou al
istoriei contemporane a patriei,
ctitorul înțelept și clarvăzător al
României socialiste, înfloritoare, de
astăzi. In telegrame se subliniază,
de asemenea, că toți cei ce mun
cesc și trăiesc pe pămîntul patriei
noastre văd în personalitatea
proeminentă a tovarășului Nicolae
Ceaușescu pe conducătorul revolu
ționar, patriot, care a sădit adine
în cugetele națiunii sentimentul
demnității naționale, al prețuirii
față de faptele glorioase ale îna
intașilor, al mindriei de a trăi și
munci in chip comunist, intr-o țară
liberă, independentă și prosperă.
în telegrame se arată că, în aces
te zile premergătoare aniversării
marii Uniri, oamenii muncii de pe
întreg cuprinsul tării își string și
mai puternic rîndurile în jurul
partidului, al secretarului său ge
neral, reafirmîndu-și hotărîrea fer
mă de a face totul pentru reali
zarea cu succes a sarcinilor de
plan pe acest an și pe întregul
cincinal, de a contribui prin munca
lor la înflorirea necontenită a
României socialiste, la înălțarea ei
pe noi trepte de civilizație și pro
gres.
în Încheiere, au fost prezentate
emoționante spectacole festive, sus
ținute de formații artistice laurea
te ale Festivalului național „Cintarea României". Prin versuri și
cintece patriotice, inspirate din
trecutul de luptă al poporului, prin
creații înaripate, reflectînd realită
țile vieții noastre contemporane,
artiștii amatori au adus un fierbin
te omagiu celor ce au înfăptuit
marele act al Unirii de la 1 De
cembrie 1918, precum și poporului
nostru muncitor, care, in condițiile
noi de astăzi, edifică cu deplin
succes, sub conducerea partidului,
societatea socialistă multilateral
dezvoltată pe pămîntul României.
(Agerpres)

Pe platoul din fața Monumentu
lui eroilor patriei din Capitală a
avut loc, vineri la amiază, spectacolul-evocare „Sub soarele socia
lismului, copiii Omagiază Unirea",
organizat de Consiliul Național al
Organizației Pionierilor.
Prin întreaga sa desfășurare,
spectacolul, la care au participat
peste 7 000 de pionieri din școlile
bucureștene, s-a constituit într-un
vibrant omagiu adus de purtătorii
cravatelor roșii cu tricolor memo
rabilului act istoric de la 1 Decem
brie 1918. Manifestarea a dat ex
presie, in același timp, sentimen
telor de adîncă recunoștință ale
copiilor României socialiste față
de Partidul Comunist Român, față
de secretarul său general, pre
ședintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. față de tovarășa
Elena Ceaușescu. pentru grija pă
rintească cu care sînt înconjurați,
pentru minunatele condiții de viată
și învățătură asigurate.
La spectacolul-evocare au fost
prezent! reprezentanți ai Ministe
rului Educației și învățămintuluii
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Consiliului
Culturii și Educației Socialiste,
Consiliului Național al Femeilor,
activiști de partid și de stat.
în deschiderea manifestării s-a
intonat Imnul de stat al Republicii
Socialiste România.
După desfășurarea ceremonialu
lui pionieresc, a luat cuvîntul pre
ședintele Consiliului Național al
Organizației Pionierilor, Poliana
Cristescu.
în continuare, în acordurile
solemne ale „Imnului eroilor", pio
nieri și șoimi ai patriei depun la
monument jerbe și flori, în semn
de aleasă prețuire, de profundă
recunoștință față de cei care au
luptat și s-au jertfit pentru reali
zarea idealului scump — crearea
unui stat unitar, liber și indepen
dent.
A fost prezentată, în fața a sute
de copii, părinți, profesori, o emo
ționantă suită de cintece, dansuri
și poezii, cu concursul a numeroase
formații artistice pionierești lau

reate ale Festivalului național
„Cîntarea României".
întregul spectacol a relevat idea
lul unității naționale, perenitatea
sa în conștiința neamului, am
ploarea și tăria luptei duse de po
porul român de-a lungul întregii
lui istorii pentru înfăptuirea aces
tui deziderat de maximă însemnă
tate pentru însăși existența sa.
în tablouri muzical-coregrafice,
de amplă rezonanță patriotică, au
fost evocate crearea Partidului Co
munist Român — stegarul luptei
pentru Înfăptuirea nobilelor aspi
rații și idealuri ale poporului nos
tru de egalitate și dreptate so
cială, de unitate, libertate și inde
pendentă națională — etapele con
strucției socialiste in țara noastră,
marile succese obținute sub con
ducerea partidului în toate dome
niile vieții soclal-economice, cu
deosebire in anii care au trecut de
la Congresul al IX-lea al P.C.R.
Sentimentele purtătorilor crava
telor roșii cu tricolor fată de condu
cătorul iubit al partidului și statu
lui nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și-au găsit o semnifi
cativă expresie în versurile : „Ju
răm să creștem demni de măreția /
Acestor ani de glorie, jurăm /
Spre noi victorii țara s-o-nălțăm /'
Și pururi cu credință să urmăm /
Partidul, Ceaușescu, România".
Aceste cuvinte, simbol al unității
întregului popor în jurul partidu
lui, al secretarului său general,
sînt repetate ca un ecou, într-un
singur glas, de toți cei aflați pe
platoul din fața monumentului,
care intonează cunoscutul cîntec
patriotic
„Partidul,
Ceaușescu,
România".
Spectacolul-evocare, expresie a
hotăririi ferme a celor mai tinere
vlăstare ale țării — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — de a munci și învăța pen
tru a deveni cetățeni de nădejde
ai patriei, s-a încheiat într-o at
mosferă entuziastă, de profundă
vibrație patriotică, în care participanții s-au prins. în chip semnifi
cativ, într-o mare Horă a Unirii.

(Agerpres)

Vineri, la Muzeul militar central
din București s-a deschis expoziția
„Momente din lupta poporului ro
mân pentru unitate si independen
tă națională". Prin imagini, docu
mente si obiecte semnificative, ex
poziția prezintă ideea-fortă a uni
tății naționale în mișcarea ei isto
rică si rolul esențial pe care l-a
avut în dezvoltarea poporului ro
mân din vechime plnă în contempo
raneitate.
Expoziția relevă, totodată, dimen
siunile unității socialiste a națiunii
noastre si oglindirea ei în domeniul
apărării patriei noastre, potrivit
principiului cardinal al doctrinei mi
litare naționale, elaborată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al Forțelor Armate.

La filiala din Iași a Academiei
s-a deschis o expoziție, organizată
de filiala Academiei, Arhivele Sta
tului, Biblioteca centrală universi
tară și biblioteca județeană „Gheorghe Asachi", care cuprinde foto
grafii și facsimile, manuscrise și
alte documente — mărturii despre
marele eveniment istoric de la 1
Decembrie 1918. (Manole Corcaci).
Facultatea de limba și literatura
română a Universității din Bucu
rești și filiala București a Societă
ții de științe filologice au organizat
simpozionul „Făurirea unirii națio
nale", consacrat aniversării a 65 de
ani de Ia înfăptuirea marelui act
istoric de la 1 Decembrie 1918. Ca
dre didactice universitare și din
licee bucureștene au evidențiat as
pecte semnificative ale adeziunii
marilor personalități ale culturii și
literaturii naționale Ia ideea de uni
tate națională.

Sub genericul „1 Decembrie 1918
— eveniment epocal în istoria po
porului român", la Oradea s-a des
fășurat. vineri. în organizarea Co
mitetului iudetean Bihor al P.C-Rsi a Comitetului județean de cul
tură și educație socialistă, o se
siune de comunicări științifice la
care au participat membri ai co
mitetului iudetean de partid, ca
dre didactice universitare din
București și -Oradea, muzeografi,
arhivisti. reprezentanți ai unor uni
tăți economico-sociale din județ.
Casa de cultură a sindicatelor din
Tîrgu Jiu a găzduit, simpozionul
„Făurirea statului național unitar

român — moment crucial în lupta
maselor populare pentru libertate
și progres. Unitatea și coeziunea
întregului popor în jurul partidu
lui, factor fundamental al edifică
rii societății socialiste multilateral
dezvoltate".

La biblioteca județeană din
Alexandria s-a desfășurat un sim
pozion cu tema „Literatura Uni
rii românilor", in cadrul căruia
profesori și elevi au relevat ecou
rile evenimentelor de la 1 Decem
brie 1918 în literatura română cla
sică și contemporană și au evocat
figuri de luptători pentru înfăp
tuirea visului de veacuri al tutu
ror românilor. (Stan Ștefan).

Noua casă de cultură, știință si
tehnică pentru tineret din Buzău a
fost gazda simpozionului „Unirea— poporul a făcut-o“. în cadrul că
ruia. activiști de partid, cercetători,
profesori de știinte sociale au pre
zentat în fata unui mare număr de
tineri comunicări și referate prin
care au reliefat importante etape
din istoria poporului nostru.
Casa corpului didactic din Baia
Mare a găzduit o sesiune de co
municări științifice cu tema „Uni
tate, continuitate și independență
în istoria poporului român". Cadre
didactice universitare, din învățămîntul liceal și gimnazial, activiști
de partid, istorici, muzeografi, arhiviști din județul Maramureș și
invitați din Cluj-Napoca au pre
zentat peste 30 de comunicări.
(Gh. Susa).

Viața cultural-educativă din Botox
șani a consemnat recent două ani
versări : împlinirea unui sfert de
veac de la înființarea Teatrului
„Mihai Eminescu" și, respectiv, a 145
de ani de la prima reprezentație
scenică, aici, în limba română. Reconstituirea acestui îndelungat filon
al tradiției s-a făcut prin premiera
„O soare la mahala" de Costachi
Caragiali (omul de artă și animato
rul a cărui trupă înscria „tirgul lui
Botqș", in anul 1838, între primele
centre ale țării ce s-au bucurat de o
stagiune artistică permanentă, și un
spectacol-recital ce a reunit zece ac
tori născuți în județ sau care au lu
crat în ultimii 25 de ani la Botoșani,
un colocviu de specialitate și o edi
ție specială, cu caracter monografic,
a „Caietelor teatrului". Pentru pu
nerea și mai bine in valoare a po
tențialului interpretativ al colectivu
lui artistic s-a prezentat premiera
piesei „O sărbătoare princiară" de
Teodor Mazilu, în viziunea regizo
rului Alexa Visarion. și el botoșănean de obîrșie. Firește, fiecare din
tre aceste momente ar merita o re
ferire aparte. Nu o vom face însă
decît în treacăt. Arătind că primul
spectacol ar fi servit cu adevărat in
tenției omagiale dacă s-ar fi bucurat
de o baghetă regizorală profesionis
tă ; că cele zece recitaluri (îndeosebi
ale actorilor Teofil Vîlcu. Sergiu Tudose și Despina Marcu — de la Na
ționalul ieșean. Florina Cercel și Mi
hai Mălai mare — de la Naționalul
bucureștean și parțial al celorlalți)
au constituit o pagină de referință
în viața spirituală a locurilor ; că,
în sfîrșit, specialiștii și spectatorii au
apreciat premiera piesei lui Teodor
Mazilu drept unul dintre cele mai
reușit^ spectacole din întreaga exis
tență a colectivului sărbătorit. Trecînd deci peste toate acestea, vom
stărui asupra celui mai semnificativ
aspect ilustrat și Ia acest moment anlversar — legătura strînsă ce s-a
statornicit între teatrul sărbătorit și
populația județului.
Botoșănenii — atît teatrul, dar
mai cu seamă Comitetul județean
pentru cultură și educație socialistă
— au desfășurat în ultimii ani stă
ruitoare acțiuni pentru descoperirea
și valorizarea a tot ceea ce ține de
tradițiile artei scenice în zonă. Și în
întreg demersul (de la identificarea
imobilelor ce au adăpostit spectacole
de teatru pină la personalizarea si
gospodărirea acestora, de la solicita
rea unor documente scrise din arhi
vele personale pînă la publicarea acestora) au implicat un mare număr
de cetățeni. S-a creat astfel o opinie
de masă folositoare nu doar actului

cinema

Sesiuni științifice și acțiuni cultural-educative
Teatrul Național din Tîrgu Mu
reș a organizat manifestarea artis
tică „Zilele dramaturgiei româ
nești". Acțiunea a debutat cu reci
talul de versuri „E scris pe tri
color Unire", susținut de actori ai
celor două secții ale teatrului. Eve
nimentul de la 1 Decembrie 1918 a
fost omagiat și prin organizarea. Ia
Institutul de teatru, a simpozionu
lui intitulat „Conștiința unității
naționale reflectată în proza și cri
tica literară, după actul istoric din
1 Decembrie 1918", prin deschide
rea expoziției „Imagini din istoria,
realizările și peisajele patriei", în
care expun membri ai asociației
artiștilor plastici amatori din județ.
(Gheorghe Giurgiu).

Teatrul —în statornic
dialog cu publicul

Moment din timpul spectacolului-evocare
Foto : S. Cristian

La Tîrgoviște a avut loc simpo
zionul „65 de ani de la făurirea
statului național unitar român",
amplă manifestare la care au par
ticipat oameni de știință, cadre di
dactice universitare și din învățămîntul liceal din București și Tîr
goviște, activiști de partid și de
stat. Muzeul județean a organizat
in 20 de orașe și comune simpo
zioane cu tema „Lupta maselor
populare pentru făurirea statului
național unitar român, pentru
construirea socialismului". (Gheorghe Manea).
„Istoria patriei oglindită în artele
plastice contemporane" este generi
cul unei expoziții găzduite de Tea

trul liric din Galați, expoziție ce re
unește lucrări de pictură și grafică
inspirate din trecutul glorios de
luptă al poporului român pentru
făurirea unității naționale, din
prezentul luminos al României so
cialiste.

Secția propagandă a Comitetului
județean Vilcea al P.C.R. și Mu
zeul județean de istorie- au orga
nizat la casele de cultură din Drăgășani și Horezu, două simpozioa
ne cu temele : „Semnificația unirii
Transilvaniei cu România si ecoul
ei internațional" și „Unirea în
tr-un singur stat — deziderat de
veacuri al poporului român". (Ion
Stanciu).

• Fructe de pădure: SCALA (11 01 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) - 9; 11,15;' 13,30;
15,45; 18; 20,15. GRIVITA (17 08 53) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Probleme personale : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20.
• Serbările galante :
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, GLORIA (47 46 75) — 9;
11,15;
13,30; 16,45; 18; 20,15.
• Pe malul sting al Dunării albastre:
LIRA (317171) — 15,30; 17,30; 19,30,
CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20.
• Balul de simbătă seara : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Lovind o pasăre de pradă : MELO
DIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 8,30;
11; 15,30; 17,45; 20.
•
Căruța
cu
mere :
MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Baloane de curcubeu : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17.15; 19,30.
• Neamul Șolmăreștilor — 9; 12:
14,30; Albinuța — 17; 19 :
ARTA
(21 31 86).
0 Rubedeniile : STUDIO (59 53 15) —
10; 12; 14; 16; 18.
O Festivalul de toamnă al filmului
studențesc : STUDIO — 20.
0 Camionul de cursă lungă : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Atentatul de la Sarajevo : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11.30; 14: ÎS^O; 19.
• Urgent.- Secret... : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15,
• Artista, dolarii
și
ardelenii :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18: 20.
0 Program de desene animate — 9;
11; 13; 17,15; S-a intîmplat lingă Ros
tov — 15; 19.15 : DOINA (16 35 38).
0 Cîntecul e viața mea : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
O Piesă neterminată pentru pianina
mecanică: UNION (13 49 04) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Spectacol la comandă : VIITORUL
'(11 48 03) — 19,30.
0 ■ Iubire fără soare : VIITORUL —
15; 17,30, DACIA (50 35 94) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15.
© Limita dorințelor :
PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20.
© Zile din trecut : TIMPURI
NOI
(15 61 10) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
0 Atenție la gafe!: PATRIA (1186 25)
— 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 18,15;
20.15, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15;
13,30;
15,45;
18;
20.
CULTURAL
(83 50 13) — 9: 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.
0 Drumul spre victorie : VICTORIA

ION PRAD :
mării", Editura
198.1.

„Leiqfn-d
Eminescu,

mas în sat Artimonuț. pre onestitate 7 Evident, ve
ședintele cooperativei agri chea umanitate n-a dis
cole din Zăpadia. Risipirea părut în întregime. Și per
neamului de plugari al Bor- sonaje ca vechiul președin
ceștilor are o semnificație te al colectivei. Ion Cireș,
bivalentă: pe de o parte po un om integru, ca și ac
zitivă. ilustrind in fond ca tualul președinte, un Bor
pacitatea și d'sponibilitătile cea. o dovedesc. Dar unii
acestor plugari de secole dintre cei mai tineri, ca
care sînt in stare să se adapteze și mai • ales să
pună o mină zdravănă la
edificarea unor vremuri
noi, legate de structuri social-economice inedite. In
fond. într-o largă măsură
procesul complex al so
cializării s-a realizat pe
baza calificării in noi pro
fesii. a vechilor lucrători președintele
Artimonuț,
ai ogoarelor, căci energia deși din clanul Borcea. au
și inteligenta
țărănimii dobindit o mentalitate in
sint inepuizabile. Aceasta compatibilă cu morala să
ar fi semnificația benefică nătoasă a părinților și stră
pe care o conține, implicit, moșilor. se lasă manevrați
romanul lui Ion Brad. Dar de elemente dubioase, de
există și un revers ne care carieriști și abuzivi. Atmosautorul nu-1 escamotează, fe'ra din sat e influențată
ci-i acordă întreaga aten de existenta unor aseme
ție : odată plecați din sat. nea indivizi, iar treburile,
ce rămine în locul vredni firește, nu merg intr-o am
cilor si cinstitilor gospo biantă corespunzătoare sau
dari de odinioară ! Nu s-a merg șchiopătînd. Se întoc
creat un gol 7 Nu se resim mesc rapoarte șl situații
te absenta celor plecați 7 false, unii din conducerea
N-au venit. în locul lor. comunei prosperă pe sea
alții care sint lipsiți de ma omului de rlnd. oe care
pricepere si mai ales de ar vrea să-l reducă la sta

tutul de simplă unealtă.
Se înțelege insă că p atare
stare de lucruri nu poate
dura. Pentru că oameni
cinstit! și dispuși să în
drepte lucrurile se găsesc.
Și. cind situația satului de
vine precară, ei Încep să
acționeze. Iar autorul in

civice, ca orice bătrină
ce-și așteaptă cu seninăta
te sfirșitul, ea manifestă in
mod natural o solidaritate
familială, altfel sous, ea
dorește
să-i
aibă
pe
toți in ’ jur. la momen
tul ce se apropie, ine
vitabil. Ceea ce se și în-

de eforturile drumurilor
străbătute. obștescul sfîr
șit : in leagănul mării. Ro
mancierul are prin acest
final o intuiție artistică re
marcabilă.
corespunzind
unei noi realități : familia
nu se mai poate regrupa in
Zăpadia. după voința bă»

Un roman valoros despre satul actual
troduce în scenă două per
sonaje feminine. O tinără
activistă. Valeria, care de
joacă planurile si practici
le conducerii administrati
ve. dînd în vileag matrapazlicurile, și o bătrină,
Maria, „buna" clanului Bor
cea, un fel de duh al pămîntului. un spirit tutelar
care încearcă, printr-o energie neistovită, să aducă
in Zăpadia pe cei plecați
în toate părțile, tocmai cu
scopul dș a instaura in sat
conducerea celor hprnici și
cinstiți. Firește, eforturile
ei nu se desfășoară decît
in subsidiar din mobiluri

tîmplă. parțial, dar într-un
fel pe care nu l-a prevăzut
niciodată : căutîndu-i pe
flecare in locurile unde se
stabiliseră, ea nu-i află
decit la mare, la acea
imensă întindere de apă
considerată. în presimți
rea-! superstițioasă, dreot
„suflet al pămîntului". Acolo. unde se află nepoții
și strănepoții. căutindu-1
pe Axente. nepotul mai
mic. se ștrinseseră. s-o
vadă, cei din familie. Și.
sub dogoarea caldă, eufo
rică. a soarelui născut din
mare, bătrină isi dă. Îm
păcată cu sine si epuizată

Silvestri AILENEI

(16 28 79) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30,
COSMOS (27 54 95) — 9; 11,30;
14;
16.45; 19, COTROCENI (49 48 48) — 10;
13; 16: 19.
0 Marfă furată : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Adio, dar rămin cu tine : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19.30.
0 Omul păianjen se Întoarce : PA
CEA (60 30 85) — 15.30; 17.30; 19,30.
0 Hercule cucerește Atlantida : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30;
17,45; 20.
0 Despărțire temporară : POPULAR
(35 15 17) — 9; 12; 16: 19.
0
Lanțul amintirilor : MODERN
(23 71 01) — 9; 12; 16; 19.

teatre
• Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Vlalcu Vodă — 15; Coana Chirița — 19,30; (sala Atelier) : între pa
tru ochi (A) — 19; (sala Batiștei) :
Inocentul — 17; 20.
0
Filarmonica
„George Enescu"
(13 68 75, Ateneul Român) : Recital de
harpă î Ion Ivan Roneea — 18.
• Opera Română
(13 18 57) : Freischiitz — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : O
noapte la Veneția — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Ră
ceala ■— 15; Amintiri — 19,30: (sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe —
19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al
III-Iea — 17.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 19.30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru) : Mizerie și noblețe — 19,30:
(sala Studio) : Trăsura Ia scară — 15;
Acești îngeri triști — 19.
0 Teatru) Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Șapte martori — 19: (sala
Giulești, 18 04 85) : Opinia publică —
18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
II-lea — 16; Doctore, sint al dv. —
19,30: (sala Victoria, 50 58 65) : Frumo
sul din pădurea zăpăcită — 19.30.
0 Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 19.
0 Teatrul ,.Ion Vasilescu* (12 27 45) :
Piatră la rinichi — 19.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Diogene cîinele — 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Trei grăsani — 17.
0 Teatrul
..Țăndărică"
(15 23 77) :
Jocuri de poeți, jocuri de copii — 17.
0 Circul București (11 01 20) : Popeye
marinarul și corabia veseliei — 16:
19.30.

tV

CRONICA LITERARĂ
Ultimul roman al lui Ion
Brad. Leagănul mării, este
inspirat din actualitatea
unui sat românesc din
Transilvania. aducind in
dezbatere probleme impor
tante. prezentate deschis,
fără fard și edulcorări de
formatoare. Și. cu toate câ
stilul se resimte uneori de
reflexele și habitudinile
poetice printr-un lirism,
discret totuși, cartea apar
ține unui martor imparțial
și obiectiv al realității, au
torul insuși. In centrul epic
ștâ o familie, Borcea. și,
intr-un anumit sens, „Lea
gănul mării" este romanul
unei familii. Leagănul ei
este satul transilvan Zăpa
dia. dar vremurile noi au
dispersat clanul, imprăștiindu-1 prin toată tara, aco
lo unde era nevoie de pre
gătirea fiecăruia : unu! e
inginer agronom. Veanu
(de la Octavian) la Arcud,
altul. Axente, cam de aceeași branșă, se află în
Dobrogea, o fată. Lucreția,
este învățătoare spre Bra
șov. un altul. Petre, este
inginer in București. A ră-

întreprins, ci în aceeași măsură vie
ții teatrale actuale și viitoare a ju
dețului. Pe de altă parte, în a doua
jumătate a fiecărei stagiuni au lcc
largi consultări cu spectatorii în
scopul fundamentării repertoriului
pentru stagiunea următoare. Cele
opt premiere ale actualei stagiuni
(două au fost deja amintite, celelalte
fiind : „Domnișoara Nastasia" de
G.M. Zamfirescu, „D'ale carnava
lului" de I.L. Caragiale. „Frumosul^
cotidian" de Ion Bucheru, „Acești
îngeri triști" de D.R. Popescu, „Mi
reasa vîndută" de Ben Jonhson și
„Legea conspirației" de Alecu Popovici și M. Constantinescu) s-au se
lectat din cele peste 20 de lucrări
luate în dezbatere. Dar cîștigul cel
mai mare al consultărilor este altul :
punerea în valoare a unei noi căi de
atragere a publicului la spectacolele
teatrului. Mai mult decît atît : a de
venit o tradiție în viața spirituală a
acestor locuri — datorată sprijinului
constant acordat de A.T.M. — ca fie
cărei premiere să-i urmeze un șir
de întîlniri ale criticilor, dramatur
gilor, ale altor oameni de teatru cu
spectatorii, întîlniri desfășurate fie
în localul instituției, dar mai ales în
întreprinderi și unități economicosociale. Și tot o tradiție o reprezintă
organizarea bienală a unor dezbateri
cu largă participare de public cum
sînt cele purtînd genericul „Festiva
lul restituirilor dramaturgice". Apoi,
însuși faptul că, în spiritul sublinie
rilor făcute la Consfătuirea de lucru
de la Mangalia, instituția recent săr
bătorită și-a extins aria spectacolelor
în marea majoritate a întreprinderi
lor industriale, a comunelor botoșănene, sau că, la ora actuală, colectivul
artistic al teatrului îndrumă aproape
30 de formații de amatori din județ
— toate acestea reprezintă alte punți
de legătură cu publicul. Corolarul
preocupărilor la care ne-am referit
era evidențiat, în manifestările ju
biliare ce au avut loc, prin urmă
toarea situație statistică : față da
numărul de locuitori ai județului.
Teatrul „Mihai Eminescu" din Boto
șani se situează, în privința specta
torilor, pe un loc de frunte. Adău
găm acestui argument un altul de
ordin oarecum sentimental : încă
înainte ca teatrul botoșănean să-și fi
anunțat sărbătorirea sfertului de
veac, pe adresa sa au început să so
sească mesaje de felicitare din par
tea unor întreprinderi și instituții
locale, a numeroși oameni ai muncii
de diferite profesii, unii locuind în
cele mai îndepărtate sate ale jude
țului.

trînel. căci o voință supe
rioară funcționează ca o
fatalitate, vremurile noi iși
au mersul lor. ireversibil.
O reîntoarcere la trecut nu
mai este posibilă, si nici
oportună, căci lumea este
nouă, este deja sedimenta
tă. evoluția socială are pu
terea unei legi inexorabile.
Ce se va întîmpla insă
în satul obîrșiei Borceștilor ? Abandonarea lui de
către oamenii cei mai des
toinici. care i-ar fi putut
asigura temeinicia si dura
bilitatea. sub noile întoc
miri. va lăsa totul de iz
beliște 7 Nu există, totuși

elemente
recuperatoare,
compensatoare.
oameni
care să restabilească viata
normală. întemeiată pe cri
teriile cinstei și omeniei 7
La aceste întrebări, și la
altele, autorul nu dă un
răspuns didactic, fastidios,
ci produce pe calea epicii
suficiente subiecte toni
fiante. încurajatoare. Este
vorba, în primul rind, de
prezenta puternică a tine
rei Valeria, trimisă la o
înaltă școală de partid si
care, cu toate obstacolele
puse la cale de detractorii
ei., care» sint actualii pro
fitori. se va întoarce si. de
sigur. nu va lăsa frîu liber
degradărilor începute. Ca
litățile acestei femei, eta
late cu discreție, dar și cu
fermitate, ne lasă a înțe
lege că satul își va redobîndi bunul renume care
era un blazon al său. Dis
cuțiile ei deși sumare cu
Octavian Borcea, inginerul
agronom care trecuse prin
împrejurări dureroase și
care, din cite înțelegem, e
hotărît să revină in Zăpa
dia. ca să-și facă datoria
fată de concetățeni, toate
acestea sînt mai mult de
cit dătătoare de speranță.
Apoi, actualul președinte

al cooperativei agricole, un
Borcea. antrenat pe vre
muri in jocul nefast al ie
rarhiei locale corupte, nu
este irecuperabil, există in
el încă resurse pozitive ce
Vor fi valorificate în intere
sul obștii. Să mai adăugăm
și pe fostul președinte, acum destul de virstnic si
bolnav, dar a cărui autori
tate. ce provenea din inco
ruptibilitatea caracterului
său. constituie un puternic
stimulent pentru oamenii
de bine ai locului.
Romancierul, scriindu-și
cartea, a înțeles un lucru
esențial, anume câ noile
întocmiri, rezultat al unei
evoluții ireversibile, nu-si
pot asigura durabilitatea
decit pe temelia solidă a
valorilor deja stabilite de-a
lungul vremii, că nimic nu
se poate crea în gol. „Lea
gănul mării" este romanul
unui autor strins legat de
origini, de rădăcinile fiin
ței sale și în același timp
conștient de necesitatea
depășirii
trecutului.
în
sensul creării unei civiliza
ții contemporane.

Pompiliu MARCEA

PROGRAMUL 1

13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de sâptămînă
(parțial
color)
16,45 Sâptămînă politică
17,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color)
a
19.20 Energia, o problemă a noastră, a
tuturor
19.30 Teleenciclopedia
20,00 Film serial : „Frontul
invizibil"
(color). Episodul 5
20,50 Șlagăre în devenire (color). Melo
diile Bucureștilor (I)
22.20 Telejurnal (parțial color) 0 Sport
22.30 Melodiile Bucureștilor (II) (color)
23,00 închiderea programului
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.20 Energia, o problemă a noastră, a
tuturor
19.30 Film serial : „Karino". Episodul 7
19.55 Sîmbătă seara... varietăți
20,50 Muzică populară
21,05 Capodopere, mari interpret!
22.20 Telejurnal 0 Sport
22.30 Bună seara, fete, bună
seara,
băieți !
23,00 închiderea programului

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
DIN 25 NOIEMBRIE 1983
EXTRAGEREA 1 : 25 23 13 41 17
1! 54 37 76
EXTRAGEREA a Il-a : 75 34 61 44
55 5t 50 87 65
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SCRISOAREA ADRESATĂ

DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV
AL C. C. AL P. C. R.
tovarășului Paul Niculeseu cu prilejul
împlinirii vîrstei de 60 de ani
Cu prilejul împlinirii vîrstei de
60 de ani, dorim să te felicităm
călduros și să-ți adresăm urările
noastre calde de viață îndelungată,
sănătate și fericire.
Iți exprimăm și cu acest prilej
aprecierea noastră pentru activita
tea pe care ai desfășurat-o și o
desfășori în rândurile partidului,
pentru răspunderea cu care acțio
nezi în vederea îndeplinirii în bune
condiții a sarcinilor încredințate de
partid. Apreciem contribuția pe
care o aduci, ca membru al Comi
tetului Politic Executiv și pre
ședinte al Uniunii centrale a coo
perativelor de producție, achiziție
și desfacere a mărfurilor, la înfăp
tuirea politicii partidului și statu-

lui nostru de dezvoltare economico-socială a țării și de ridicare, pe
această bază, a nivelului de viață
și de civilizație al întregului popor.
îți dorim, tovarășe Paul Niculescu,
să te bucuri, în continuare, de mul
tă sănătate și putere de muncă, să
poți contribui astfel, pe mai depar
te, împreună cu întregul nostru
partid, la înfăptuirea hotărîrilor și
orientărilor Congresului al XII-lea
și ale Conferinței Naționale ale
partidului, a programului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate ( și înaintare a
României spre comunism.
La sărbătorirea zilei tale de naș
tere îți adresăm cu toții tovără
șeasca urare : La mulți ani 1

COMITETUL POLITIC EXECUTIV
AL COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica

zilei

Vineri.
tovarășa
Alexandrina
Găinușe, viceprim-ministru al gu
vernului. a primit pe Antonio Materula. secretar de stat pentru tu
rism al Republicii Populare Mozambic. care face o vizită în tara
noastră.
In spiritul înțelegerilor la nivel
înalt româno-mozambicane au fost
evidențiate posibilitățile existente
pentru extinderea schimburilor și
activităților turistice bilaterale. Au
fost abordate, de asemenea, unele
aspecte ale colaborării dintre cele
două țări în domeniul asistenței sa
nitare.
La întrevedere a participat tovară
șul Nicolae Gavrilescu. ministrul
j turismului și sportului.

★
Vineri, la sediul Asociației de Drept
Internațional și Relații Internaționa
le, a avut loc o masă rotundă, in ca

drul căreia Shigeru Oda. judecător
la Curtea Internațională de Justiție
de la Haga, a vorbit despre „Rolul
Curții Internaționale de Justiție".
Au fost de fată cadre didactice uni
versitare. cercetători, juriști.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a
Zilei naționale a Republicii Populare
Benin, vineri a avut loc în Capi
tală o manifestare culturală organi
zată de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Ligii române de
prietenie cu popoarele din Asia și
Africa, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, un numeros
public.
A fost prezent Paul Kpoffon. am
basadorul Republicii Populare Be
nin la București.
(Agerpres)

tataiti consacrate Unirii
STOCKHOLM 25 (Agerpres). —
In cadrul acțiunilor organizate in
Suedia pentru marcarea a 65 de ani
de la făurirea statului national uni
tar român, la biblioteca Universității
din Stockholm a avut loc vernisajul
unei expoziții de carte românească,
prestigioasă manifestare organizată
sub auspiciile Academiei Regale de
Științe si ale Universității din ca
pitala suedeză. La loc de frunte sint
prezentate opere din gîndirea social-politică a președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
De asemenea, sint expuse lucrări
din domeniile istoriei, literaturii,
științei, albume cu reproduceri de
artă.
In cuvintul de deschidere, profe
sorul Staffan Helmfrid, rectorul
Universității, a evocat dezvoltarea
relațiilor pe multiple planuri din
tre România si Suedia, iar însărci
natul cu afaceri a.i. al României
la Stockholm, Petre Mogoșeanu, a
subliniat semnificația evenimentu
lui aniversat de poporul român la
1 Decembrie.
Au participat oameni de știință,
cadre universitare, cercetători, stu
denți suedezi și străini.
Cu același prilej, a fost inaugu
rată și expoziția de fotografii „Ce
tăți și castele din Carpați".

HELSINKI 25 (Agerpres). — Sub
auspiciile Asociației de prietenie
Finlanda-Românta. la Helsinki a
avut loc o adunare festivă dedicată
sărbătoririi a 65 de ani de la făuri
rea statului național unitar român.
Președintele asociației, prof. Lauri
Lindgren, și ambasadorul român,
Maria Stănescu, au vorbit despre
lupta poporului român pentru uni
tate, Independență șl progres so
cial, despre coordonatele istorice,
economice și culturale, despre obirșia comună și limba unitară care
au condus la desăvirșirea, la 1 De
cembrie 1918, a unității naționale —
moment crucial in istoria luptei ro
mânilor pentru libertate și dezvol
tare de sine stătătoare.
Au fost prezentate, cu acest pri
lej, filme documentare românești.
LUANDA 25 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor organizate în
Republica Populară Angola pentru
aniversarea a 65 de dni de la for

marea statului național unitar ro
mân, la Luanda a fost deschisă o
expoziție de carte social-politică și
științifică românească. La loc de
frunte sint prezentate opere ale
președintelui Nicolae Ceaușescu,
precum și ale tovarășei aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu.
De asemenea, sint expuse volume
românești — de Istorie, literatură,
știință — editate in limbi străine.

ÎNCHEIEREA vizitei oficiale de prietenie
A PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI ROMAN,
TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, IN R. P. CHINEZĂ

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a efectuat,
la invitația premierului Consiliului
de Stat al Republicii Populare Chi
neze, tovarășul Zhao Ziyang, o vi
zită oficială de prietenie în Repu
TOKIO 25 (Agerpres). — In ca
blica Populară Chineză, în perioada
drul acțiunilor inițiate in Japonia
21—25 noiembrie.
pentru marcarea împlinirii a 65 de
In timpul vizitei, primul ministru
ani de la făurirea statului național
al guvernului român a fost primit
unitar român, posturile naționale
de tovarășul Hu Yaobang, secretar
de televiziune din Japonia au dedi
general al Comitetului Central al
cat mai multe emisiuni țării noas
Partidului Comunist Chinez, și a
tre. A fost prezentat un film docu
avut o întrevedere prietenească cu
mentar infățișind imagini din isto
tovărășul Deng Xiaopirfg, președin
ria României, tradiții și obiceiuri
tele Comisiei Centrale Consultative
specifice poporului nostru, aspecte
a Partidului Comunist Chinez.
din munca și viața sa contempora
Tovarășul Constantin Dăscălescu
nă, imagini ale unor zone turistice
a depus o coroană de flori la Mo
românești, ale capitalei țării.
numentul Eroilor Poporului din Pia
A fost transmis, totodată, filmul
ța Tiananmen și a vizitat obiective
românesc „Mihai Viteazul".
economice și social-culturale din
Beijing, Shanghai și Nanjing.
OTTAWA 25 (Agerpres). — La
In timpul vizitei, cei doi șefi de
Universitatea York, din Toronto
guvern au avut convorbiri oficiale,
(Canada), a avut loc vernisajul ucare s-au desfășurat într-o atmosfe
nei importante expoziții de carte
ră prietenească, de stimă reciprocă
românească, cuprlnzind, la loc cen
și de deplină înțelegere.
tral, lucrări din opera tovarășului
In cadrul convorbirilor B-a efec
Nicolae Ceaușescu. Sint incluse, de
tuat o informare reciprocă asupra
asemenea, lucrări cu caracter isto
preocupărilor și succeselor obținute
ric, consacrate marelui eveniment
în domeniul construcției socialiste
înscris in istoria României la 1 De
în Republica Socialistă România și
cembrie 1918.
Republica Populară Chineză, s-a
Cu același prilej, intr-un amfi
procedat la o examinare aprofunda
teatru al universității a fost prezen
tă a stadiului și dezvoltării relații
tată expunerea „65 de ani de la
lor bilaterale, în primul rind pe pian
crearea statului național unitar
economic, și s-a făcut un rodnic
român".
schimb de păreri asupra unor pro
Au participat numeroși profesori
bleme internaționale de interes
și studenți.
comun.
Cele două părți au constatat cu
BERLIN 25 (Agerpres). — La uni
deosebită satisfacție că raporturile
versitatea „Humboldt" din Berlin,
tradiționale
de prietenie, colaborare
capitala R.D. Germane, a fost or
și solidaritate dintre Partidul Comu
ganizată o acțiune pentru marcarea
nist Român și Partidul Comunist
celei de-a 65-a aniversări a făuri
Chinez, dintre Republica Socialistă
România și Republica Populară Chi
rii statului național unitar român,
neză, dintre popoarele celor două
la care au participat cadre didacti
țări,
se dezvoltă cu succes pe baza
ce și studenți. Despre importanta
respectării
principiilor independen
evenimentului a vorbit lectorul de
tei și suveranității naționale, egali
limba și literatura română, prof.
tății în drepturi, neamestecului în
Elena Stamate.
treburile interne, avantajului reci
proc și întrajutorării tovărășești.
A fost evidențiat rolul hotărâtor al
întilnirilor și convorbirilor la nivel
înalt pentru extinderea și adâncirea
colaborării româno-chineze în toate
domeniile de interes reciproc.
De ambele părți 6-a subliniat im
portanta promovării continue a con
tactelor
și dialogului politic, a co
9
laborării între guvernele, parlamen
•ooperare în acest domeniu Intre
tele, organizațiile de masă și obștești
cele
două
tari
pe
perioada
din cele două țări.
1981—1985, s-au subliniat cu satis
în spiritul Înțelegerilor la cel mai
facție rezultatele pozitive obținute
înalt nivel, al prevederilor Acordupînă în prezent și crearea premiselor
lui-Program privind dezvoltarea pe
favorabile pentru inițierea unor ac
termen lung a colaborării economice
țiuni de cooperare și specializare in
șl tehnico-științifice dintre România
producție, cu eficiență economică
și China, semnat în aprilie 1982, la
pentru ambele părți.
Beijing, al celorlalte documente
La încheierea întâlnirii s-a semnat
existente, au fost analizate posibili
un protocol în care s-au consemnat
tățile concrete pe care le oferă pomăsurile convenite privind reali ’ tențîălul
economic, științific si teh
zarea unor acțiuni de cooperare de
nic al celor două țări, experiența
interes major în domenii ea indus
acumulată
în ultimii a.ni, și a fost
tria chimică și petrochimică, indus
reafirmată hotărârea de a se între
tria metalurgică, construcțiile de
mașini, electrotehnică și electronică,
agricultură și altele.

Protocol româno-sovietic de cooperare

Vizita delegației Organizației de Tinerel din Tanzania
O delegație a Organizației Tinere
tului din Tanzania, condusă de
Muhammed Seif Khatib, secretar
general al organizației, care face o
vizită în tara noastră, a avut, vineri,
convorbiri la Comitetul Central ai
U.T.C. cu tovarășul Pantelimon
Găvănescu, prim-secretar al C.C. al
U.T.C. Cu aqest prilej s-a realizat
un schimb de opinii și informații

privind preocupările actuale ale ce
lor două organizații de tineret, pre
cum și asupra unor aspecte ale miș
cării internaționale de tineret și
studenți. Delegația a avut, de ase
menea. discuții la Consiliul Național
al Organizației Pionierilor și s-a
intîlnit cu tineri și cadre ale U.T.C.
de la întreprinderea de mașini grele
din Capitală.

A apărut „ERA SOCIALISTA" nr. 22/1983
în deschidere sint publicate
„Cuvîntarea tovarășului
Nicolae
Ceaușescu in cadrul Sesiunii Marii
Adunări Naționale" și .Apelul Ma
rii Adunări Naționale către parla
mentele și parlamentarii din state
le europene. S.U.A. și Canada". în
continuare este publicat editorialul
..Hotărâri de mare însemnătate penm perfecționarea întregii activități,
pentru Înfăptuirea politicii partidu
lui".
împlinirii a 65 de ani de la fău
rirea statului national unitar român
li sint consacrate articolele : „So
cialismul — împlinire a idealurilor
de libertate, unitate și independen
ță națională" de Stefan Lache ;
„Forța conducătoare a luptei pentru
consolidarea statului național uni
tar" de Ilie Ceaușescu ; „Clasa mun
citoare si făurirea unității nationalstatale" de Nicolae Petreanu : „Con
știința originii comune" de FI. Constantiniu; „Transilvania — străvechi

ȘTIRI

pămînt românesc" de Ștefan Pascu ;
„Expresie a unei lupte seculare" de
Gh. Anghel ; „Cauza românilor este
și cauza noastră 1“ de Eduard Eisenburger; „Operă a eforturilor uni
te ale românilor de pretutindeni" de
Ion Stanciu ; „Larg ecou internațio
nal" de Ion Ardeleanu ; „Profunde
semnificații istorice" de V. Cristian.
Revista mai publică dezbaterea cu
tema „Dezvoltarea teoriei revoluțio
nare in confruntare cu practica so
cială" (III) și consultațiile : „Per
fecționarea mecanismului economico-financiar. Aplicarea fermă a
principiilor autoconducerii și autogestiunii" de Dionisie Csikf și „Spo
rirea aportului cercetării Științifice,
al dezvoltării . tehnologice si învătămîntului Ia promovarea progresului
tehnic si creșterea eficientei econo
mice" de Gheorghe P. Apostol. Re
vista mai cuprinde rubricile „Viața
internațională" și „Cărți si semnifi
cații".

SPORTIVE

• La Kaposvar (Ungaria). în ziua
* treia a competiției internaționale
masculine de handbal „Trofeul Un
garia", echipele României și Unga
riei au terminat la egalitate : 22—22
(9-11).
• în Sala sporturilor din Bacău a
început vineri un turneu internațio
nal feminin de handbal, la care
participă selecționatele Poloniei, Un
gariei, României, precum și echipa
secundă a tării noastre. Iată rezul
tatele înregistrate in prima zi :
România A — România B 26—25
(11—12) ; Polonia — Ungaria 27—25
(12—12).

• în localitatea poloneză Tarnow
ș-a disputat cel de-al doilea meci
amical de handbal dintre selecționa
tele de juniori ale României și Polo
niei. Handbaliștii români au obținut
victoria cu scorul de 26—24 (16—13),
avindu-i ca principali realizatori pe
Diaconescu și Constantin, care au
înscris cite 6 goluri.
Prima partidă, desfășurată în urmă
cu o zi tot la Tarnow, s-a încheiat
la egalitate : 20—20.
• Meciul dintre marii maeștri ZoItan Ribli și Vasili Smîslov. contînd
ca semifinală a turneului candida-

ților la titlul mondial de șah. a con
tinuat la Londra cu partida a doua,
câștigată de Ribli la mutarea a 42-a.
Scorul este egal : 1—1.
• în turneul international de tenis
de la Canberra, americanul John
McEnroe l-a întrecut cu 6—1. 6—1 pe
australianul Paul McNamee, iar
Ivan Lendl (Cehoslovacia) a disnus
cu 1—6. 6—1, 6—2 de John Fitz
gerald (Australia).

• în cadrul lucrărilor congresului
Uniunii cicliste internaționale a fost
acceptat principiul organizării unui
tur al Franței feminin, care ar urma
să aibă loc anul viitor în perioada
30 iunie—22 iulie.
' După cum s-a mai anunțat, turul
ciclist feminin va urma traseul ce
lui masculin, concurentele urmînd
să parcurgă ultimii 60 km ai fiecărei
etape.
® în cadrul competiției interna
ționale . masculine de handbal „Cuta
Polară", care se desfășoară în mai
multe orașe norvegiene, reprezenta
tiva U.R.S.S. a învins cu scorul de
27—18 (16—10) formația Norvegiei,
iar selecționatele Franței și Olandei
au terminat la egalitate : 21—21
(10—11).

Cură balneară în stațiunea Buziaș
Cunoscută încă din vremea ro
manilor, stațiunea Buziaș din jude
țul Timiș dispune de factori natu
rali de cură (ape minerale carbogazoase, feruginoase. bicarbonatate
etc.) și mofete pentru tratarea de‘
afecțiuni ale aparatului cardiovas
cular și afecțiuni ale sistemului
nervos central. Este de reținut fap
tul că apa minerală de Buziaș

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 26
noiembrie, ora 20 — 29 noiembrie, ora
20. în țară : Vreme schimbătoare cu ce
rul temporar noros. Precipitații slabe
locale mai ales sub formă de ploaie în
deosebi în jumătatea de nord a țării.
Vîntul va sufla moderat cu intensifi
cări temporare predomlnînd din vestul

tehnico-științifică
MOSCOVA 25. — Trimisul Ager
pres, Mihai Fabian, transmite : La
Moscova a avut loc o .întîlnire între
tovarășul Ion Ursn, prim-vicepreședinte ăl Consiliului Național pen
tru Știință' și Tehnologie, și tovară
șul G. I. Marcîuk, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri, președintele
Comitetului de Stat pentru Știință
și Tehnică din U.R.S.S.
Din partea conducerii C.N.S.T.
s-au transmis tovarășului G. I. Mar
duk, conducerii Comitetului de Stat
pentru Știință șl Tehnică și oameni
lor de știință sovietici un mesaj de
salut șl cele mai bune urări de suc
ces in activitatea de cercetare știin
țifică și dezvoltare tehnologică.
Mulțumind pentru masaj și urările
transmise, G. I. Marduk a rugat să
se adreseze tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
prim vieenrim-ministru a! guvernu
lui, președintele ConsiliuM National
pentru Știință și Tehnologie, un
călduros mesaj de salut și cele mai
bune urări de sănătate și fericire
personală, de noi și importante suc
cese în întreaga activitate.
Potrivit înțelegerilor realizate Ia
nivelul conducerilor de partid și de
stat din România si U.R.S.S.. în ca
drul întâlnirii au fost examinate noi
posibilități, forme și căi de dezvol
tare și adâncire in continuare a coo
perării științifice și tehnologice
româno-sovietic®. precum și pentru
creșterea mai departe a eficienței
acestei activități.
Evaluîndu-se stadiul oblaborărli In
domeniul științei și tehnologiei,
realizată pe baza programului de

Se impun măsuri hotărîte pentru soluționarea
problemelor grave din economia mondială
Intervenția reprezentantului României la reuniunea G.A.T.T.
de la Geneva
GENEVA 25 (Agsrpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările celei
de-a 39-a sesiuni anuale a părților
contractante la G.A.T.T.. consacrată
examinării situației comerțului in
ternațional și evaluării progreselor
înregistrate în aplicarea prevederi
lor declarației ministeriale a G.A.T.T.
din 1982. Lucrările sesiunii au fost
marcate de situația critică în care
se află economia mondială si co
merțul internațional. Țările în curs
de dezvoltare au insistat pentru
sporirea contribuției G.A.T.T. la de
pășirea dificultăților economice ac
tuale. pentru revenirea la un co
merț liber și convenirea de măsuri
care eă constituie un sprijin efectiv
pentru reactivizarea participării lor
la comerțul mondial.
Intervenind în dezbateri, repre
zentantul României la G.A.T.T. a
prezentat pe larg aprecierile to
varășului Nicolae Ceaușescu referi
toare la gravitatea situației econo
miei mondiale, în primul rind a ță
rilor în curs de dezvoltare, la con
secințele profund dăanătoa-e ale
perpetuării și agravării subdezvol
tării. A fost, de asemenea, prezen
tată pe larg concepția președintelui

poate fi consumată și ca apă de
masă. Cazarea se asigură în hote
luri cu camere confortabile, iar
masa se servește în restaurante și
pensiuni.
Informații suplimentare și procu
rări de bilete — la oficiile județene
de turism din întreaga țară, pre
cum și la agențiile I.T.H.R. Bucu
rești.
țării îndeosebi la munte. Temperatura
aerului în creștere în primele zile. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 6
și plus 4 grade, cele maxime între 2
și 12 grade, Izolat mai ridicate.
Pe
alocuri se va produce ceață. în Bucu
rești : Vreme relativ frumoasă la în
ceputul intervalului cu cerul variabil.
Apoi cerul se va înnora și va ploua
slab. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 3 și plus 2 grade,
cele maxime vor oscila între 5 și 10
grade. Dimineața șl seara, ceață. (Otilia
Diaconu, meteorolog de seviciu).

României privind căile și modalită
țile de depășire a crizei economice,
de asigurare a unui comerț echita
bil și de sprijinire mai activă a
schimburilor țărilor în cttrs de dez
voltare.
Subliniind că însănătoșirea dura
bilă și generalizată a economiei
mondiale reclamă revitalizarea pro
cesului dezvoltării în toate țările, și
in primul rind în cele în curs de
dezvoltare, vorbitorul a arătat că.
în acest, sens, se imoun de urgentă
măsuri hotărîte. pentru soluționarea
dificultăților grave ce persistă în
domeniile accesului la plete, dato
riilor externe, dobînzilor și fluctua
țiilor monetare, al raporturilor de
schimb.
Reprezentantul român a insistat
pentru o implicare mai largă a
G.A.T.T. în soluționarea problemelor
economice majore, pentru creșterea
contribuției sale la oprirea înrăută
țirii situației țărilor în curs de dez
voltare si Ia edificarea unui sistem
comercial sănătos si echitabil. în
conformitate cu exigențele instaură
rii unei noi ordini economice inter
naționale.

1LE DE PRESA
e scurt
LUPTELE
DIN
SALVADOR.
Surse militare oficiale salvadoriene au confirmat, la San Salvador,
că o subunitate a armatei salvadoriene, formată din 135 de soldați,
s-a predat forțelor Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Na
țională (F.M.L.N.) din Salvador —
transmite agenția I.P.S. S-a preci
zat că forțele insurgente au atacat
trupele trimise împotriva lor,, in
preajma localității Anamoros. în-

cercuindu-le și obligîndu-le să se
predea.

O NOUA crima a rasiștiLOR SUD-AFRICANI. Congresul
National African din R. S. A.
(A.N.C.) condamnă cu hotărîre
actul barbar săvârșit de agenti ai
regimului rasi6t de la Pretoria
care au ucis, pe teritoriul Swazilandului. doi membri ai A.N.C. —
se arată într-o declarație a repre-

amplasării pe continent de noi ra
chete cu rază medie de acțiune,
pentru retragerea el distrugerea
celor existente, pentru încetarea
cursei înarmărilor și pentru trecerea
la dezarmare, in primul rind la
dezarmare nucleară, pentru dezvol
tarea colaborării în Balcani și pen
tru transformarea acestei regiuni
intr-o zonă a păcii, a bunei vecină
tăți. lipsită de arme nucleare.
România si China și-au reafirmat
solidaritatea cu lupta dreaptă a
poporului coreean pentru reunificarea pașnică, democratică și inde
pendentă a tării, fără nici un ames
tec din afară, pe baza propunerilor
constructive ale R. P. D. Coreene,
pentru retragerea trupelor străine
din Peninsula Coreea. în interesul
națiunii coreene, al păcii si stabili
tății in Asia și in lume.
România si China, țări socialiste
în curs de dezvoltare, consideră că
menținerea si întărirea păcii, asigu
rarea stabilității internaționale re
clamă lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice
internaționale.
A fost subliniată necesitatea adop
tării unor măsuri eficiente pentru
reglementarea tuturor problemelor
litigioase dintre state pe cale paș
nică. pentru democratizarea vieții
internaționale, pentru destindere și
cooperare între țările lumii ce baza
respectării independentei, suverani
tății. egalității depline in drepturi,
neamestecului în treburile interne si
avantajului reciproc.
S-a subliniat că o pace justă și
durabilă în Orientul Mijlociu poate
fi realizată numai printr-o regle
mentare globală, care presupune re
tragerea neîntîrziată a Israelului din
toate teritoriile arabe ocupate in
1967, asigurarea drepturilor legitime
als poporului palestinian, inclusiv
dreptul la constituirea unui stat in
dependent propriu, recunoașterea
dreptului tuturor statelor din regiu
ne de a trăi în pace și securitate.
A fost evidențiată hotărârea celor
două părți de a continua consultă
rile și de a intensifica conlucrarea
în interesul reglementării demo
cratice, juste a problemelor majore
ale lumii contemporane, al păcii,
securității și colaborării internațio
nale.
Cei doi prim-mlniștri au exprimat
satisfacția îață de rezultatele rodni
ce cu care s-a încheiat vizita, care
a constituit o nouă contribuție la
întărirea și amplificarea relațiilor
de prietenie, colaborare și de solida
ritate dintre Republica Socialistă
România și Republica Populară
Chineză.
Primul ministru al guvernului ro
mân a exprimat calde mulțumiri
pentru primirea prietenească de
care s-a bucurat in timpul vizitei si
a adresat premierului Consiliului de
Stat al Republicii Populare Chineze
invitația de a efectua o vizită ofi
cială de prietenie in România. Invi
tația a fost acceptată eu plăcere,
data vizitei urmînd a fi stabilită ul
terior. pe cale diplomatică.

Încheierea convorbirilor oficiale

★

perioada în ears «-a aflat
îa Moscova, prim-vâcepreședintele
C.N.S.T. a avut, de asemenea, în
tâlniri și convorbiri cu acad.
A. P. Aleksandrov, președintele
Academiei de Științe a U.R.S.S.,
acad. A. M. Prohorov, directorul In
stitutului de fizică din Moscova,
A- M. Petrosiant, președintele Co
mitetului de Stat pentru folosirea
energiei atomice, cu alti oameni de
știință sovietici, cu care prilej au
fost discutate orobleme de interes
comun privând dezvoltarea colaboră
rii tehnico-științifice româno-sovietice.
Totodată, au fost vizitate institute
de cercetare științifică din Moscova
și Dubna.
La întîlnM a participat ambasado
rul țării noastre în Uniunea Sovie
tică, Traian Dudaș.

In

prinde noi măsuri pentru o dezvol
tare și mai puternică a schimburi
lor comerciale și pentru extinderea
cooperării în producție și cercetare
în domenii de Importantă deosebi
tă, pentru dezvoltarea economiilor
naționale. în acest context, șefii ce
lor două guverne au convenit ca or
ganizațiile și întreprinderile econo
mice din cele două țări să accele
reze, încă în cursul acestui an. fina
lizarea unor înțelegeri care să asi
gure, în anul viitor, o dezvoltare în
continuare a colaborării și cooperării
economice.
Au fost stabilite acțiuni concret®,
căj și modalități de dezvoltare a
schimburilor și colaborării economi
ce în domeniile materiilor prime,
energiei, combustibililor, metalurgiei,
construcțiilor de mașini, transportu
rilor. industriilor electronică, chimi
că și petrochimică, ușoară și ali
mentară. în domeniul agriculturii si
în alte sectoare de interes reciproc.
în spiritul celor convenite, cei doi
prim-miniștri au indicat să se acțio
neze mai ferm pe linia Comisiei
mixte guvernamentale de colaborare
economică și tehnico-științifică, cit
și în cadrul protocolului pe 1984, în
vederea identificării de noi posibili
tăți de intensificare a conlucrării economice bilaterale, pentru a oferi o
largă perspectivă și stabilitate cola
borării și cooperării româno-chineze,
adoptarea unor căi și modalități care
să permită realizarea unor forme
moderne de conlucrare, inclusiv prin
cooperarea în producție, constituirea
unor societăți mixte, care să facili
teze colaborarea și pe terțe piețe.
Relevîndu-se rezultatele obținute,
a fost exprimată, totodată, dorința
de a extinde relațiile bilaterale, in
sfera științei, culturii, învățămîntului, sănătății, sportului și turismului,
precum și în alte sectoare, în vede
rea unei mai bune cunoașteri re
ciproce și a întăririi prieteniei din
tre cele două popoare.
în cadrul schimbului de păreri cu
privire la probleme Internationale
actuale, părțile au constatat cu pro
fundă îngrijorare deteriorarea gravă
a situației și creșterea tensiunii și
stărilor de confruntare în lume, ca
urmare a politicii imperialiste de
forță și dominație, de reîmpărțire a
zonelor de influență, de încălcare a
independenței și amestec în trebu
rile altor state, a înmulțirii conflic
telor și focarelor de criză, a inten
sificării fără precedent a cursei înar
mărilor. îndeosebi a celei nucleare,
a adîncirii crizei economice și a de
calajelor dintre țările în curs de dez
voltare și țările dezvoltate.
Premierul Consiliului de Stat al
Republicii Populare Chineze a dat
o înaltă apreciere, exnrimînd spriji
nul deplin și solidaritatea Republi
cii Populare Chineze fată de acti
vitatea neobosită si propunerile va
loroase ale tovarășului Nicolae
Ceausescu și ale Republicii Socia
liste România îndreptate spre asi
gurarea păcii si securității, pentru
eliminarea pericolului unui război
nuclear în Europa, pentru oprirea

BEIJING 25 (Agerpres). — Cores
pondență de la Ioan Erhan : Vineri
dimineața s-au încheiat, la Beijing,
convorbirile oficiale dintre tovarășul
Constantin Dăscălescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
și tovarășul Zhao Ziyang, membru al
Comitetului Permanent al Biroului
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze.
Cei doi premieri și-au exprimat
satisfacția pentru rezultatele rodnice
cu care s-a încheiat vizita — o nouă
contribuție la dezvoltarea colaborării
multilaterale româno-chineze. în con
text, s-a reafirmat voința celor două

țări de a acționa nelntîrziat pentru
transpunerea în viață, încă din anul
viitor, a acțiunilor convenite, pentru
identificarea de noi măsuri care să
dea un și mai puternic impu’ cola
borării economice reciproc /antajoase.
Dialogul prilejuit de vizi
desfă
șurat în spiritul înțelegerile conve
nite la nivel înalt in ultirr ani, a
contribuit la întărirea și a. Jificarea relațiilor de prietenie, co iborare
și solidaritate dintre partidele și ță
rile noastre. în interesul popoarelor
român și chinez, al cauzei socialis
mului. păcii, independentei și cola
borării internaționale.
Tovarășul Constantin Dăscălescu a
exprimat mulțumiri pentru primirea

TOKIO

O.N. U.

prietenească, deosebit de caldă, re
zervată delegației române — expresie
a relațiilor bune care există intre
partidele, guvernele și popoarele ce
lor două țări socialiste — Si a urat
succese tot mai mari poporului chi
nez prieten în construirea societății
socialiste.
Primul ministru al guvernului
român a adresat tovarășului Zhao
Ziyang invitația de a face o vizită
oficială de prietenie în Republica
Socialistă România. Invitația a fost
acceptată cu plăcere.
★

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
însoțit de membrii delegației, a pă
răsit Beijingul, indreptlndu-se spre
Phenian.

Convorbiri chino-japoneze

Pentrii soluționarea diferendelor dintre state

TOKIO 25 (Agerpres). — împă
ratul Hirohito al Japoniei s-a intilnit, la Tokio, cu Hu Yaobang. secre
tar general al C.C. al P.C. Chinez,
care se află Intr-o vizită oficială în
capitala niponă. Cu acest prilej —
relatează agenția China Nouă — s-a
apreciat că actuala vizită va con
tribui la întărirea relațiilor dintre
Japonia șl China.
La întilnlre a fost prezent primul
ministru al guvernului Japoniei. Yasuhiro Nakasone.

prin mijloace pașnice, pe calea tratativelor

O declarație
a președintelui
Venezueiei
CARACAS 25 (Agerpres). — într-o
alocuțiune rostită la Caracas, pre
ședintele Venezueiei, Luis Herrera
Campins, a lansat un apel țărilor în
curs de dezvoltare să-și intensifice
eforturile pentru depășirea situației
de dependentă tehnologică și știin
țifică. relatează agenția Prensa La
tina. „Pentru a se elibera de domi
nația tehnologică străină — a spus
el —, țările în curs de dezvoltare
trebuie să depună un efort comun,
permanent și consecvent". „Știința
trebuie să devină un instrument de
apropiere și de solidaritate între po
poare șl nu un mijloc de dominare
și asuprire", a arătat Luis Herrera
Campins.

zentantului acestei organizații in
capitala Nigeriei. Acest act terorist
al rasiștilor din R.S.A. va întări și
mai mult voința de luptă a popu
lației sud-africane împotriva ra
sismului și apartheidului — a sub
liniat reprezentantul A.N.C.

CONFERINȚA MINISTERIALA
A A.E.L.S. La Lisabona s-au des
chis lucrările Conferinței ministe
riale a Asociației (vest)-europene
a Liberului Schimb (A. E. L. S.),
transmite agenția A.P.A. Pe agen
da ’dezbaterilor figurează proble
me economice internaționale, pre
cum și relațiile dintre A.E.L.S. șl
C.E.E. Din A.E.L.S.. fac parte Aus
tria. Elveția. Finlanda. Islanda,
Norvegia. Portugalia si Suedia.

Prezentarea în Comitetul pentru probleme juridice a unui
proiect de rezoluție elaborat de România împreună cu
numeroase alte țări
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — Comitetul pentru probleme ju
ridice al Adunării Generale a început examinarea problematicii reglemen
tării pașnice a diferendelor intre state, punct înscris pe ordinea de zi
din anul 1919, la inițiativa României.

în deschiderea dezbaterilor la
acest punct, au fost prezentate pe
larg, de către reprezentantul tării
noastre, poziția activă, preocupările
constante și propunerile concrete aie
României, ale președintelui Nicolae
Ceaușescu privind soluționarea tu
turor litigiilor, a oricăror probleme
din relațiile interstatale prin trata
tive, prin mijloace exclusiv pașnice,
astfel incit să se elimine recurgerea
la violență, Ia forfă și amenințarea
cu forța din viața internațională.
A fost Înfățișată pe larg propu
nerea enunțată în mod repetat de
președintele României privind crea
rea unei comisii permanente a Or
ganizației Națiunilor Unite de bune
oficii, mediere și conciliere pentru
reglementarea diferendelor și preve
nirea conflictelor între state și dez
voltată, în acest an, într-un docu
ment oficial al Adunării Generale,
prezentat de țara noastră împreună
cu Nigeria și Fillpine.
MIȘCARE
REVENDICATIVA
ÎN OLANDA. în Olanda continuă
de peste două săptămini greva
personalului din serviciile poștale
si a unor numeroase categorii de
funcționari de stat ce revendică
Îmbunătățirea nivelului lor de
muncă și de viată, informează
agenția France Presse. Continuă,
de asemenea, greva personalului
de Ia serviciile de salubritate din
mai multe orașe olandeze.

ȘOMAJ. La sfîrșitul lunii octom
brie. în cele zece țări membre ale
Pieței comune numărul femeilor
șomere era de 5,1 milioane, fată de
4,7 milioane cu un an in urmă —
s-a anunțat Ia sediul C.E.E. din
Bruxelles.

îndreptată in esență spre perfec
tionarea și completarea mecanismu
lui O.N.U. de soluționare pașnică a
diferendelor, spre întărirea capacită
ții organizației de a promova trata
tivele, de a acționa în mod susținut
pentru găsirea de soluții prin nego
cieri. prin contacte cu părțile, impli
cate. Comisia permanentă ar urma
să acționeze ca organ care să spri
jine Adunarea Generală si Consiliul
de Securitate în îndeplinirea atribu
țiilor lor. să prevină agravarea dife
rendelor. să oprească evoluția lor
spre conflicte si să sprijine părțile
in soluționarea problemelor liti
gioase. Aceasta ar fi de natură să
asigure organizației mond:a’.e o po
ziție mai fermă și mai activă de
promovare a negocierilor, a soluțiilor
pașnice, să pună în permanență la
dispoziția statelor un mijloc flexi
bil care să prevină înrăutățirea si
tuației și ar constitui o contribuție
importantă la Întărirea eficientei
mecanismului O.N.U. de soluționare
pașnică a problemelor divergente.
în continuare, reprezentantul Româ
niei la O.N.U., ambasadorul Teodor
Marinescu, a prezentat proiectul de
rezoluție privind reglementarea paș
nică a diferendelor între state, în
numele delegațiilor a 23 de țări co
autoare, din toate regiunile lumii.
Proiectul prevede continuarea exa
minării de către Comitetul special
pentru Carta O.N.U. și creșterea ro
lului organizației a propunerilor sta
telor in atest domeniu. între care, in
primul rind. propunerea tării noastre
privind crearea unei comisii perma
nente de bune oficii, mediere și
conciliere.
Referindu-se la Declarația asupra
soluționării pașnice a diferendelor
internaționale, adoptată in anul 1982,
la inițiativa tării noastre, proiectul
de rezoluție cere din nou tuturor
statelor să respecte și să pună în
aplicate cu bună credință prevede
rile acestui document.

UN IMPERATIV Al ASIGURĂRII PĂCII ȘI SECURITĂ1R IN EUROPA
ȘI IN ÎNTREAGA LUME: CONTINUAREA EFORTURILOR ȘI TRATATIVELOR
PENTRU ÎMPIEDICAREA INSTALĂRII NOILOR RACHETE NUCLEARE,
PENTRU RETRAGEREA ȘI DISTRUGEREA CELOR EXISTENTE
Luări de poziție oficiale după întreruperea negocierilor sovieto-americane de la Geneva

Declarația lui luri Andropov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U. R. S. S.
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Anecesare pentru a-și apăra securitatea,
Sentia T.A.S.S. a transmis urmă
că nu vor permite S.U.Ă. și N.A.T.O.
în ansamblul său să strice actualul
toarea declarație a lui I. Andropov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
echilibru aproximativ de forțe în
■președintele Prezidiului Sovietului
Epropa.
Suprem al U.R.S.S. :
Am declarat, de asemenea, cu cla
ritate că apariția noilor rachete ame
Conducerea Uniunii Sovietice ă
adus deja la cunoștința oamenilor
ricane in Europa occidentală va tace
imposibilă continuarea tratativelor
sovietici si a altor popoare aprecie
care s-au desfășurat la Geneva pri
rile sale privind orientarea milităvind armamentele nucleare in Eu
ristă a actualei Administrații ame
ricane și a avertizat Guvernul S.U.A.
ropa.
si țările occidentale care acționează
Hotărîrile luate în ultimele zile de
împreună cu el asupra consecințe
guvernele R.F.G., Angliei și Italiei
lor periculoase ale acestei politici.
demonstrează fără echivoc că, în po
fida voinței propriilor lor popoare, în
Washingtonul. Bonnul. LonSra și
pofida intereselor securității țărilor
Roma nu au plecat insă urechea la
lor și în pofida intereselor păcii in
vocea rațiunii. Pe teritoriul R.F.G.,
Europa și in lumea întreagă, aces
Marii Britanii si Italiei incepe am
te guverne au dat „cale liberă" am
plasarea rachetelor americane cu
plasării
rachetelor americane. Ast
rază medie de acțiune. Astfel, pre
fel. ele și-au asumat împreună cu
zenta rachetelor americane ..Per
guvernul S.U.A. întreaga răspundere
*
shing
si de croazieră pe continen
pentru, consecințele politidii mioape,
tul european devine un fapt împli
asupra căreia Uniunea Sovietică a
nit.
avertizat din timp.
De aproape 40 de ani — mai mult
După ce a cumpănit cu grijă toa
decît oricind în istoria contempora
te aspectele situației create, condu
nă — Europa trăiește în condiții de
pace. Acest fapt a devenit posibil
cerea sovietică a adoptat următoare
datorită politicii consecvente de
le hotăriri :
pace a țărilor comunității socialis
Prima : întrucît prin acțiunile lor
te, eforturilor forțelor iubitoare de
S.U.A. au torpilat posibilitatea rea
pace de pe continent, precum si po
lizării unui acord reciproc acceptabil
ziției realiste a politicienilor cu ju
la tratativele în problemele limitării
decata sănătoasă din Occident. Eînarmărilor nucleare în Europa, iar
chilibrul aproximativ al forțelor mi
continuarea lor in aceste condiții nu
litare — inclusiv nucleare — reali
ar fi decît un paravan pentru ac
zat în Europa între statele Alian
țiunile S.U.A. și ale unor alte țări
ței nord-atlantice si statele Tratatu-' ale N.A.T.O. pentru subminarea secu
lui de la Varșovia a servit în mod
rității europene și internaționale,
obiectiv cauzei securității si stabi
Uniunea Sovietică consideră că nu
lității europene. Acum S.U.A. si
este posibilă participarea sa în con
N.A.T.O.. in ansamblul său. întreprind
tinuare la aceste tratative.
o măsură menită să încline balanța
A doua : Se anulează toate anga
în favoarea lor. Rachetele nucleare
jamentele asumate unilateral de că
care se desfășoară în apropierea
granițelor Uniunii Sovietice si ale . tre Uniunea Sovietică, care au avut
drept scop crearea unor condiții mai
aliatilor ei nu sînt destinate apără
favorabile pentru realizarea succesu
rii Europei occidentale, pe' cate ni
*
lui la tratative. In acest fel se anu
meni nu o amenință. Odată cu am
lează moratoriul asupra desfășurării
plasarea rachetelor americane pe
mijloacelor nucleare sovietice cu
pămtntul Europei va spori nu secu
rază medie de acțiune în partea eu
ritatea Europei, ci pericolul real
ropeană a U.R.S.S.
ca S.U.A. să provoace o catastrofă
A treia : Prin înțelegere cu guver
pentru popoarele Europei.
nele R.D.G. și R.S.C., vor fi accele
In cursul celor două războaie mon
rate lucrările pregătitoare începute
diale, teritoriul Statelor Unite ale
în urmă Cu cîtva timp — și deja
Americii nu a fost afectat de pir.ioanunțate — pentru amplasarea unor
lul distrugerii. La Washington Unii
rachete tactice-operative cu rază
ar dori și acum să creadă că. desfăsporită de acțiune pe teritoriul aces
șurind in Europa • rachetele lor cu
tor țări.
rază medie de acțiune și creind prin
A patra : întrucît prin amplasarea
aceasta un pericol nuclear suplimen
rachetelor lor in Europa S.U.A. fac
tar pentru țările socialiste, vor reuși
să sporească pericolul nuclear la asă îndepărteze de casa lor lovitura
dresa Uniunii Sovietice, mijloacele
de răspuns. în ce privește securita
tea aliatilor vest-europeni ai S.U.A..
sovietice corespunzătoare vor fi des
fășurate. tinind seama de cele de
ea. se pare, interesează pe condu
mai sus. în anumite regiuni ale oceacătorii americani exact în măsura în
.nelor si mărilor. Prin caracteristicile
care cei din Europa de vest vor pu
lor. aceste mijloace ale noastre vor
tea — prin viețile lor. prin orașele
fi adecvate acelui pericol pe care il
lor — să atenueze lovitura de răs
creează pentru noi si aliații noștri
puns asupra Statelbr Unite însele,
rachetele americane care se ampla
în cazul in care Washingtonul va
sează în Europa.
ceda tentației de a dezlăntui un
război nuclear, în speranța iluzorie
Vor fi adoptate, firește, și alte mă
de a-1 cîștiga.
suri pentru asigurarea securității
U.R.S.S. și a altor tari ăle comuni
Desfășurarea rachetelor nucleare
tății socialisto.
americane în Europa occidentală nu
este deloc o măsură determinată de
Trecind la realizarea măsurilor ae reacție Ia vreo pretinsă îngrijorare
doptate de noi. declarăm că măsurile
care ar exista in Occident în legătu
de răspuns din partea sovietică se
ră cu actualul raport de forte în
vor menține strict in acele limite care
Europa. S-a demonstrat, în repetate
vor fi impuse de acțiunile țărilor
rinduri. pe bază de cifre concrete —
N.A.T.O. Uniunea Sovietică — si noi
și cu aceasta sint de acord numeroși
subliniem din nou acest lucru — nu
politicieni și specialiști din Occident
tinde spre superioritate militară ,si
— că in prezent în Europa între
vom face numai ceea ce este absolut
N.A.T.O. șl Tratatul de la Varșovia
necesar pentru ca echilibrul militar
aproximativ
*
se menține un echilibru
să nu fie perturbat.
în ce privește mijloacele nucleare
Dacă S.U.A. și alte țări membre ale
cu rază medie de acțiune, iar in ce
N.A.T.O. vor da dovadă că sint dis
privește focoasele nucleare există o
puse să revină la situația existentă
superioritate substanțială de partea
înainte de începerea amplasării, in
N.A.T.O. Astfel, dacă cineva poate
Europa a rachetelor americane cu
fi îngrijorat, acelea trebuie să fie
rază medie de acțiune. Uniunea So
țările Tratatului de Ia Varșovia, pe
vietică va fi. de asemenea, dispusă
care le amenință mașinile de război
să facă același lucru. Atunci ar intra
ale statelor N.A.T.O.
din nou în vigoare și propunerile
Cumpănind toate acestea. Uniunea
prezentate de noi anterior in proble
Sovietică, alte țări ale comunității
mele limitării și reducerii armamen
socialiste nu pot să închidă ochii
telor nucleare in Europa. In acest
nici asupra faptului că Washingtonul
caz. adică in condițiile revenirii la
a anunțat o ..cruciadă" împotriva so
situația dinainte.1 ar reintra in vi
cialismului ca sistem social si că cei
goare și angajamentele unilaterale
care au dat in prezent dispoziția pri
ale U.R.S.S. in acest domeniu.
vind amplasarea de noi armamente
Uniunea Sovietică declară cu toată
nucleare în pragul casei. noastre îsi
claritatea și fermitatea că rămîne aîntemeiază politica practică ne aceas
tasată
liniei principiale de încetare a
tă premisă lipsită de rațiune. Se pare
cursei înarmărilor. In primul rind a
că. amplasind în Eurepa rachetele
celor nucleare, de reducere. Si. în cele
„Penshing-2" și de croazieră, guver
din urmă, de eliminare totală a
nele unor țări ale N.A.T.O. ar vrea
pericolului de război nuclear. Ea va
să creeze pentru această premisă
depune și în continuare toate efortu
aventuristă un fundament raehetorile pentru înfăptuirea acestor te
nuclear concret
luri nobile.
Pot oare. să nu tină seama de
Uniunea Sovietică se pronunță în
acest pericol Uniunea Sovietică și
continuare pentru soluționarea cit
alte țări socialiste ? Nu. nu pot. Iată
mai radicală a problemei armamen
de ce conducătorii de partid si de
telor nucleare în Europa. Ea își repe
stat la cel mai înalt nivel ai celor
tă propunerea de a elibera in general
șapte țâri socialiste au declarat Ia
Europa de arma nucleară — atit cu
reuniunea de la Moscova din 23 iunie
rază medie de acțiune, cît și tactică.
1983 ca nu vor admite în nici un caz
Conducerea sovietică adresează
superioritatea militară. a blocului
conducătorilor S.U.A. și ai statelor
N.A.T.O. asupra țărilor Tratatului de
Europei
occidentale apelul de a cum
la Varșovia.
păni încă o dată toate consecințele
Confirmind consimțământul! de a
care amenință propriile lor popoare,
amplasa în țările lor rachetele ame
întreaga omenire ca urmare a trans
punerii în viață a planurilor de des
ricane. guvernele R.F.G., Angliei,
fășurare a noilor rachete americane
Italiei nu puteau să nu știe că de la
in Europa.
bun început S.U.A. nu au dorit reali
Deja trăim Intr-o lume prea fra
zarea unei înțelegeri reciproc accep
gilă. De aceea, conducătorii de stat
tabile privind armamentele nucleare
trebuie să analizeze ceea ce se întîmîn Europa, iar la tratativele de la
plă și să adopte o soluție rațională.
Geneva și in afara lor au făcut to
Numai rațiunea omenească poate șl
tul ca să nu se ajungă Ia o aseme
trebuie să ferească omenirea de
nea înțelegere. Ele nu puteau să nu
groaznica amenințare. Facem apel la
jtie și faptul că Uniunea Sovietică,
cei care împing omenirea pe calea
aliații ei vor lua neapărat măsurile

cursei tot mai periculoase a înarmă
rilor să renunțe la calculele ireali
zabile de a dobindi pe această cale
superioritatea militară pentru a-și
dicta voința altor popoare și state.
Uniunea Sovietică este convinsă că
pacea poate fi consolidată și secu
ritatea popoarelor garantată nu pe
calea extinderii. și inventării de noi
și noi. tipuri de armamente, ci — dim
potrivă — pe calea reducerii arma
mentelor existente la niveluri incom
parabil mai scăzute. Omenirea are
prea multe probleme care nu se re

zolvă tocmai din cauza deturnării
unor imense resurse materiale, inte
lectuale și de altă natură. Iar din
acest punct de vedere, realizarea
unor înțelegeri privind reducerea ra
dicală a armamentelor nucleare și
altor armamente ar fi o binefacere
pentru toate popoarele.
Conducerea sovietică declară «că. în
deplinind voința poporului sovietic,
va face și pe viitor totul pentru a în
depărta pericolul de război, a men
ține pacea pentru generațiile actuale
și viitoare.

Declarații ale președintelui Statelor Unite
ale Americii, Ronald Reagan
WASHINGTON 25 (Agerpres). —
Președintele S.U.A., Ronald Reagan,
a declarat că este, decepționat dar nu
surprins de suspendarea negocierilor
de la . Geneva — din inițiativa Uniu
nii Sovietice — și s-a angajat că va
face ,tof ceea ce este posibil în ve
derea reluării lor, „Cred că sovieticii
vor reveni la masa tratativelor deoa
rece ei, ca $i noi, sint conștlenți că
nu se poate și nu trebuie să aibă loc
o confruntare nucleară in lume în
tre singurele țări care dispun de o
mare capacitate nucleară distructi
vă", a spus președintele american.
SANTA BARBARA 25 (Agerpres).
— Președintele Reagan a afirmat că
.Statele Un) te „nu pot decît să fie

consternate" de declarația lui Iuri
Andropov în care este, anunțată des
fășurarea de noi rachete sovietice
îndreptate împotriva S.U.A., „în
anumite regiuni ale oceanelor și mă
rilor". Aceasta declarație „este în
contradicție evidentă cu dorința ex
primată de Uniunea Sovietică de a
negocia un acord" privind rachetele
cu rază medie de acțiune, a relevat
Reagan intr-un comunicat publicat
de Casa Albă, la Santa Barbara.
Ronald Reagan a reafirmat, de ase
menea, hotărîrea Statelor Unite „de
a-și continua eforturile in scopul eli
minării totaje a rachetelor nucleare
cu rază medie de acțiune cu bază
terestră".

Un comentariu al agenției „China Nouă
**
Delegația sovietică la negocierile
de la Geneva ' privind rachetele cu
rază medie de acțiune a anunțat re
tragerea U.R.S.S. de la aceste tra
tative. Prin urmare, negocierile au
fost suspendate pe o perioadă neli
mitată, creindu-se condiții pentru agravarea confruntării dintre Uniunea
Sovietică și Statele Unite in proble
ma eurorachetelor.
Eurorachetele au devenit o reali
tate in viata europenilor, odată cu
sosirea, la jumătatea lunii.noiembrie,
a primului transport de rachete
„Cruise" în Marea Britanie. Parla
mentul ițalian a aprobat desfășura*
rea rachetelor americane în țara ; saț
iar Bundeștagul vest-g'erman a apro
bat și el, după două zile de dez
bateri, o rezoluție cu privire la am
plasarea rachetelor americane pe te
ritoriul R.F.G.
în aceste condiții, U.R.S.S. pare
hotărîtă să treacă la aplicarea „contramăsurilor" pe care Ie-a anunțat
Această situație va determina ac
celerarea cursei înarmărilor nuclea
re în care sint angajate S.U.A. și
U.R.S.S., precum și deteriorarea si
tuației Internationale. Acest nou
element sporește Instabilitatea si
tuației din Europa, iar relațiile In
ternationale și sittuația, politică in
ternă a țărilor europene au devenit
mai complicate. O altă consdcintă
este noul avînt al popularei mișcări
antinucleare.
' Atit timp cit cele două superputeri. Statele Unite și Uniunea So
vietică, vot lupta pentru hegemonie,
nu poate exista liniște în lume.
Europa fiind principalul obiectiv al
acestei competiții, fiecare din cele
două superputeri încearcă să obțină
superioritatea nucleară pe acest con
tinent.
în 1977, Uniunea Sovietică a început
să desfășoare rachetele sale „SS-20",
care pot lovi de pe teritoriul sovie
tic orice obiectiv din Europa occi
dentală. Rachetele cu rază medie de
acthme pe care' Statele Unite Ie
aveau în Europa nu constituiau o
contrapondere pentru noile rachete
sovietice. Statele Unite s-au temut că
Moscova va recurge la un șantaj nu
clear. bazat pe superioritatea sa nu
cleară in Europa, scindind Europa și
dezintegrînd N.A.T.O. Prin urmare,
S.U.A. au recurs la rachetele
„Cruise" și „Pershing-2“.
Rachetele „SS-20", „Cruise" șl
„Pershtng-2“ sint, desigur, arme mi
litare perfecționate. Dar ele sint și
arme politice pe care; cele două su
perputeri le folosesc în lupta lor pen
tru supremație in Europa.
Pe de o parte. Uniunea Sovietică
încearcă în fel și chip să împiedice
desfășurarea noilor rachete america
ne in Europa occidentală, pentru a-și
menține superioritatea obținută în
urma desfășurării rachetelor sale
„SS-20". Pe de altă parte. Statele
Unite sint hotărite să pună în apli
care planul privind amplasarea noilor
rachete dacă Uniunea Sovietică nu
va desființa rachetele sale „SS-20".
Acesta este motivul pentru care ne
gocierile de la Geneva în problema
eurorachetelor nu au ajuns la nici un
rezultat, cu toate că în ultimii doi
ani au avut loc peste o sută de runde
de Convorbiri.
Eurorachetele au o importantă deo
sebită pentru poziția Washingtonului
de lider al Alianței vest-europene.
S.U.A. speră că. pe lingă faptul că
le va consolida poziția în competiția
cu Moscova, desfășurarea rachetelor
„Cruise" și „Peirshing-2" va împie
dica neutralismul să ciștige teren în
Europa occidentală.
Confruntat! cu amenințarea nuclea
ră sovietică, pe de o parte, și cu
tendințele izolaționiste din Statele

★
BONN 23 (Agerpres). — „începe
rea pregătirilor pentru amplasarea
rachetelor americane, hotărită de
Bundestag, nu inseamnă sfirșitul
tratativelor. Sperăm că Uniunea So
vietică nu va bloca calea unei so
luții negociate in problema eurora
chetelor", a declarat cancelarul Hel
mut Kohl. Kohl a reafirmat că fie
care rachetă instalată va putea fi re
trasă. în funcție de rezultatul nego
cierilor. Guvernul federal va con
tinua să depună toate eforturile pen-

Unite, pe de altă parte, conducătorii
unora din țările vest-europene salută
desfășurarea noilor rachete america
ne. sporind că'ele vor obliga Washing
tonul să-și respecte angajamentele,
astfel ca Europa occidentală să nu se
vadă abandonată in cazul in care cale
două superputerl vor ajunge in cele
din urmă la un acord.
Cu toate acestea, evenimentele
recente au sporit in mare măsură în
grijorarea europenilor. Statele Uni
te. nesocotind opoziția manifestată
de aliații lor vest-europeni. au in
vadat Grenada, și îsi concentrează
acum forțele în frămîntatul Orient
Mijlociu. Cu rachetele N.A.T.O. am
plasate- pe teritoriul unor țări vesteuropene. dar aflate sub controlul
americanilor, cine poate garanta, că
Washingtonul va ține seama de opi
niile aliatilor înainte de a apăsa pe
butonul de comandă al unei arme
nucleare. în cazul în care se va creh
o situație urgentă in competiția pen
tru hegemonie dintre S.U.A. și
U.R.S.S. ? Dacă ne gindlm la faptul
că in S.U.A. există adopți ăi teoriei
„unui război nuclear limitat în Eu
ropa". ce se va întîmpla dacă aceas
tă teorie va fi pusă în practică 7.
Aceste întrebări nu preocupă nu
mai opinia publică și grupările de opoziție din Europa occidentală, oi
și pe cei aflați la putere.
In timp ce problema eurorachete
lor agravează încordarea ce mar
chează ) relațiile sovieto-americane.
primul ministru britanic, Margaret
Thatcher, subliniază necesitatea co
existentei Uniunii Sovietice si Occi
dentului pe plan moridial. Thatcher
a declarat că este dispusă să poarte
un dialog cu sovieticii la momentul
potrivit și a anunțat că va efectua
o vizită în Ungaria la începutul amilui viitor. Declarațiile sale poartă
indiciul unor schimbări în relațiile
dintre Marea Britanie și S.U.A., pre
cum și, în relațiile Marii Britanii cu
Uniunea Sovietică.
Atitudinea adoptata de partidele de
opoziție din Marea Britanie este și
mai grăitoare. După o . dezbatere
parlamentară, partidele de opoziție
au votat in unanimitate împotriva
desfășurării rachetelor „Cruise" și
*
s-au pronunțat în mod deschis pen
tru independenta Marii Britanii față
de aliații ei europeni și Statele Unite. cerind dublu control asupra ra
chetelor ..Cruise".
Problema eurorachetelor a declan
șat o puternică opoziție din partea
opiniei publice a Europei occidenta
le. Milioane de europeni au de
monstrat împotriva rachetelor sovie
tice și americane. Mișcarea pacifistă
antinucleară are o influență conside
rabilă asupra opiniei publice si a si
tuației politice din Europa occiden
tală.
Europenii au motive să fie îngri
jorați în legătură cu escalada cursei
înarmărilor nucleare. Odată cu so
sirea noilor rachete americane in
Europa occidentală, sovieticii vor re
curge, eu siguranță, la contramăsuri.
Pe lingă instalarea rachetelor „SS-20",
sovieticii vor încerca să construiască
o nouă generație de rachete care
le-ar putea aduce un avantaj in
competiția lor pentru superioritate cu
Statele Unite. în același timp,
U.R.S.S. va desfășura noi rachete în
țări mai apropiate de Europa occi
dentală. oum ar fi Cehoslovacia și
R.D.G. Confruntarea dintre rachetele
americane și sovietice va duce la
crearea unor noi amenințări in Eu
ropa și în restul lumii.
Procesul amplasării eurorachetelor
demonstrează că ambele superputeri
mizează in mare măsură pe forța
militară ; în aceasta rezidă pericolul
jocului politic. (Agerpres).
♦
tru a se ajunge cît mai curînd la un
acord Ia Geneva — a subliniat can
celarul vest-german.

BRUXELLES 25 (Agerpres). — Leo
Tindemans, ministrul de externe al
Belgiei, a exprimat profundul regret
in legătură cu faptul că „factorii de
răspundere sovietici au hotărât să
părăsească negocierile de la Gene
va... Continuu să sper că această sus
pendare unilaterală nu este decit
provizorie. Sînt convins că forumul

de la Geneva oferă cele mai bune
posibilități de a restabili echilibrul
european la cel mai scăzut nivel po
sibil". Tindemans a lansat, totodată,
un apel urgent conducătorilor sovie
tici. cerîndu-le să revină la masa
negocierilor și să ..accepte să ia in
considerare o soluție care 6ă tină
seama de interesele esențiale ale
securității țărilor europene-1.
PARIS 25 (Agerpres). — Primul
ministru al Greciei, Andreas Papandreu, a preconizat — după întreru
perea. negocierilor sovieto-americane
de la Geneva asupra eurorachetelor
— organizarea unei reuniuni de tipul
celei de .la Madrid (pentru securitate
Si cooperare în Europa), la care să
participe țările din Est și din Vest,
și nu mimai cele două superputeri.
Premierul elen a apreciat că există
o marjă de manevră pentru o iniția
tivă europeană în acest sens. ..Grecia
îsi va expune punctul de vedere la
Conferința pentru măsuri de încre
dere si securitate și pentru dezar
mare" ce se va deschide la Stockholm
la 17 ianuarie, anul viitor — a
arătat el.
BONN ,25 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Francois Mitterrand, a
subliniat — la încheierea primei zile
a celei de-a 42-a întîlniri la nivel
înalt franco—vest-germane — că este
necesară o consolidare a Europei atit
în domeniul securității, cît și in cel
comercial. El a atras însă atenția :
„Nu vom construi securitatea noas
tră viitoare distrugînd-o pe cea exis
tentă. Ar fi periculos să consolidăm
solidaritatea occidentală avind iluzia
că ea s-ar putea substitui alianței
actuale, dar la fel de periculos ar fi
pentru Europa dacă ea s-ar lăsa în
grija protecției unei țări din afara
continentului, pentru că am fi la dheremul fanteziilor acesteia".

BRUXELLES 25 (Agerpres). — In
ternaționala socialistă a adresat un
apel Statelor Unite și Uniunii Sovie
tice de a relua negocierile de la Ge
neva privind eurorachetele. negocieri
care au fost întrerupte la 23 noiem
brie din inițiativa U.R.S.S. în apel
se exprimă regretul pentru întreru
perea tratativelor si se propune în
cheierea unui pact de neagresiune în
tre cele două superputeri.
Carlo Ripa di Meana. deputat so
cialist in Parlamentul vest-european.
ft.<j£Clarat in legătură cu adoptarea acestui apel că englezii, vest-germ anii
și olandezii au manifestat „o schfcm. bare tactică fată de pozițiile prece
dente". „Dacă la inceput ei se situau
pe poziții de pacifism -«dure, acum
asistă la sosirea primelor rachete și
pun accentul pe necesitatea de a ami
na momentul in care ele să devină
operaționale. în așa fel incit să ofere
timp pentru găsirea unui acord".
Liderul laburiștilor englezi. Neil
Kinnock, a afirmat la nndul său că
atit U.R.S.S., cit și Statele Unite sînt
răspunzătoare de suspendarea nego
cierilor.
BRUXELLES 25 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Norvegiei, Kaare
Willoch, a declarat, la1 Bruxelles, la
o conferință de presă, că speră că
U.R.S.S. își va da seama că reluarea
negocierilor de la Geneva asupra
eurorachetelor este în interesul tu
turor părților. ..Consider că întreru
perea negocierilor este o reacție
foarte nerezonabilă", a adăugat
Willoch.
BELGRAD 25 (Agerpres). — în
treruperea negocierilor dintre S.U.A.
și U.R.S.S. asupra euroraahetelor în
greuiază serios eforturile pentru sto
parea cursei înarmărilor și introdu
ce o nouă dimensiune periculoasă în
relațiile internaționale, și așa Înrău
tățite, a- declarat Svetislav Vuiovici,
purtătorul de cuvînt al Secretariatu
lui federal pentru afacerile externe
al Iugoslaviei.

PRAG A 25 (Agerpres). —■ Plenara
C.C. al P.C. din Cehoslovacia a adop
tat o hotărîre în care se arată că C.C,
al P.C.C. iși exprimă acordul deplin
cu declarația guvernului Cehoslova
ciei și declarația Prezidiului C.C. al
P.C.C. din 24 octombrie 1983 cu pri
vire la acordul dintre guvernele Ce
hoslovaciei și U.R.S.S. Noile rachete
americane din Europa occidentală re
prezintă un pericol calitativ nou
pentru țările socialiste și ele sint
destinate pentru a da o primă lovi
tură nucleară. Cehoslovacia nu poate
să privească pasiv cum în apropierea
granițelor sale este amplasată noua
armă racheto-nucleară americană. De
aceea, rn interesul asigurării secu
rității patriei noastre și al apărării
întregii comunități socialiste, precum
și in interesul menținerii echilibru
lui de forte, guvernul cehoslovac îm
preună cu Guvernul U.R.S.S. au
adoptat hotărîrea de a începe lucrări
pregătitoare pentru desfășurarea pe
teritoriul Cehoslovaciei a unor com
plexe de rachete cu destinație tactică-operativă. C.C. al P.C.C. exprimă
convingerea că. in pofida complexi
tății situației actuale, există posibi
litatea depășirii etapei periculoase
din evoluția relațiilor internaționale.
MADRID 25 (Agerpres). — Intr-un
comunicat dat publicității la Madrid,
guvernai spaniol consideră „preocupantă" decizia U.R.S.S. de a întreru
pe negocierile de la Geneva asupra
eurorachetelor. El își exprimă însă
speranța că „această hotărîre va
avea doar un caracter provizoriu și
că negocierile vor putea fi reluate
curînd, spre a se ajunge Ia un acord
Satisfăcător, de natură să stabilească
un nivel cit mai redus al armamen
telor".
DELHI 25 (Agerpres). — Premierul
Indian, Indira Gandhi, a propus re
uniunii la nivel înalt a țărilor mem
bre ale Commonwealth-ului. întruni
tă la Delhi, să lanseze un apel co
mun Statelor Unite și Uniunii Sovie
tice pentru a relua negocierile de
la Geneva cu privire Ia eurorachete;
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împotriva tursei înarmărilor, pentru
eliberarea Europei de peritolul nuclear}
i

R.F.G.: Parlamentul landului Hessa respinge
staționarea noilor rachete „Pershing-2"
BONN 25 (Agerpres). — Parla
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mentul local al landului vest-ger
î man
Hessa a aprobat, cu voturile

deputatilor social-democrati si ecoi logiști, o rezoluție prin care res’ pinge staționarea noilor rachete nuî\ cleare americane de tip „Penshirig2“ și „Cruise" pe teritoriul R.F.
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Germania, transmit agențiile D.P.A.
și Reuter. în rezoluție se subliniază
că înfăptuirea hotărîrii N.A.T.O. de
amplasare a rachetelor sporește pe *
ricolul de război pentru R.F.G.
Se reamintește că o rezoluție si
și de parlamilară a fost
f„’_ aprobată
___
mentul orașului-land
rașului-land Bremen.
*

ISLANDA : Rezoluție în favoarea reducerii
arsenalelor nucleare

REYKJAVIK 25 (Agerpres).
l Patru din cele cinci partide politice
1, reprezentate in Alting (parlamentul
islandez) au supus spre examinare
forului legislativ suprem al tării un
proiect de rezoluție in care cer gu
vernului să ia măsuri eficiente pen
tru a împiedica amplasarea pe con-
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NAȚIUNILE UNITE : Se impun măsuri urgente
pentru întărirea rolului O.N.U.
în problemele dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager

: pres). — într-un discurs rostit in
I

î

tinentul european a noilor rachete
nucleare americane cu rază medie
de acțiune. In document este evi
dențiată necesitatea de a se folosi
toate posibilitățile existente pentru
a se ajunge la un acord privind
ducerea arsenalelor nucleare
Eui-opa.

Comitetul pentru probleme juridice
al Adunării Generale, ministrul de
externe al Filipinelor. Carlos Romulo. a avertizat asupra pericole
lor generate de escaladarea conti
nuă a înarmărilor. în special a
celor nucleare, arătind că aceasta

sporește riscul
.... .........
unui „infern nudear". El a apreciat că se impune
adoptarea de urgentă a unor măsuri efective care să conducă la
întărirea rolului O.N.U. in promovarea dezarmării, menținerea și
întărirea păcii si securității. inter
naționale.
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S.U.A.: Cereri de reducere a bugetului militar
WASHINGTON 25 (Agerpres). —
Intr-o declarație făcută la San
i Francisco, senatorul John Glenn.
) candidat la învestitura Partidului
Democrat pentru alegerile prezi
dențiale din noiembrie 1984. s-a
pronunțat pentru reducerea consi
derabilă — cel puțin cu 15 miliarde
de dolari — a bugetului militar al

*
Statelor Unite. El a criticat politi
ca militară și economică a actualei
Administrații americane, arătând că
aceasta contribuie la irosirea unor *
importante mijloace materiale in
scopuri de înarmare. în timp ce nu
meroase probleme economice si so
ciale ale tării continuă să rămină
nerezolvate.
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NORVEGIA : Armamentele, o irosire zadarnică
de resurse materiale
J
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OSLO 25 (Agerpres). — în loca
litatea Kristiansenn a avut loc
conferința națională a sindicatelor
lucrătorilor din telecomunicații din
Norvegia. în declarația adoptată de
conferință in problemele interna-
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ționale se subliniază necesitatea in-ț
cetării cursei înarmărilor, care i
constituie un pericol grav pentru
-------- - *
pacea în întreaga lume și o irosire i
inutilă a unor mari mijloace ma- ’
teriale.
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(Agerpres). — La care au participat peste 15 000 de

FILIPINE: Demonstrație

MANILA 25
Manila a avut loc o demonstrație
a tineretului și studenților pentru
pace si împotriva bazelor militare
americane din Fllipine. Demonstra
ția a fost urmată de un miting la

tineretului pentru pace

persoane: Vorbitorii au 'subliniat
că prezenta militară străină con
travine intereselor naționale ale
tării.

Reuniunea la nivel înalt
a țărilor Commonwealth-ului
DELHI 25 (Agerpres). — în capi
tala Indiei au continuat, vineri, lu
crările reuniunii la nivel înalt a ță
rilor Commonwealth-ului. cu dezba
terea. in special, a unor probleme
privind situația economică a țărilor
lumii a treia. în cuvîntul său. pri
mul ministru al Noii Zeelande. Ro
bert Muldoon, a avertizat că difi
cultățile prin care trec statele să
race. profund afectate de creșterea
continuă a datoriilor lor externe,
le-ar putea pune în pericol securi
tatea si stabilitatea politică, relevă

agenția Reuter. El a propus forma
rea. în cadrul Commonwealth-ului,
a unui grup care să acționeze în
direcția reducerii decalajelor dintre
lumea a treia și statele industriali
zate si a apreciat că actuala inter
dependență dintre Nord și Sud im
pune o abordare globală a dificul
tăților economice prin care trec ță
rile lumii.
Premierul neozeelandez a sprijinit
propunerea statelor în curs de dez
voltare privind convocarea unei
conferințe financiare internaționale.

în sprijinul soluționării pe cale politică
a problemelor din America Centrală
SAN JOSE 25 (Agerpres). —
„Grupul de la Contadora așteaptă ca
țările din America Centrală să sem
neze acorduri concrete de pace in
cursul unei întilniri ce va avea loc.
la 14 decembrie, la Ciudad de Pana
ma" — au precizat, la San Josă, am
basadorii țărilor membre ale Grupu
lui de la Contadora (Columbia. Me
xic, Panama și Venezuela)
trans
mite agenția Reuter. Ei au arătat că
proiectele de acorduri au la bază
..Planul de pace" in 21 de puncte
aprobat de țările din regiune in
cursul reuniunii din septembrie, de
la Ciudad de Panama.

HAGA 25 (Agerpres) — Hans Van
Den Broek, ministrul olandez' al afa

cerilor externe, a informat Comisia
parlamentară pentru probleme ex
terne că a expus la Washington po
ziția țării sale privind necesitatea
soluționării pe cale politică a pro
blemelor din Ameriaa Centrală, in
formează agenția France Presse. In
context, el și-a exprimat speranța că
toate părțile implicate din această
regiune vor depune eforturi pentru
soluționarea problemelor lor diver
gente prin mijloace negociate.
Olanda, a subliniat Hans Van Den
Broek, „dezaprobă și regretă" orice
intervenție armată și estimează oă
trebuie respectat dreptul fiecărei
țări la autodeterminare, suveranita
te și inviolabilitate teritorială, po
trivit Cartei Națiunilor Unite.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 25 (Agerpres). — Vineri
dimineață au continuat luptele în
tre armata libaneză și milițiile șiite
in regiunile Beer El Id, Makhil,
Soghayer și Sokei El Haddas, pre
cum și în zona aeroportului interna
țional Beirut, unde sânt staționate
trupele de „pușcași marini" ameri
cani din cadrul Forței multinaționale
din Liban, informează agențiile
Associated Press și M.E.N.
O rachetă a atins, vineri dupăamiază un etaj al aeroportului in
ternațional din Beirut. în sudul capi
talei. a anunțat postul de radio liba
nez. citat de agenția France Presse.
Nu s-a precizat dacă s-au înregistrat
victime în rîndul pasagerilor aflati în

aeroport in acel moment și nici pro
veniența rachetei.

AMMAN 25 (Agerpres). — Autori
tățile israeliene de ocupație continuă
măsurile represive imipotriva popu
lației din teritoriile ocupate, infor
mează agenția WAFA. La Gaza, un
tribunal militar israelian a condam
nat la închisoare 8 locuitori palesti
nieni participant! la demonstrațiile
care au avut loc recent in sprijinul
președintelui Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat. La Hebron,
unui membru al consiliului studen
țesc al universității din localitate
i s-a impus arest la domiciliu pe o
perioadă de 6 luni.
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