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secretar general al Partidului Comunist Român,

Io interesul bunei desfășurări a întregii activități econnmico-sociale

președintele Republicii Socialiste România
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,

CONSUMUL DE ENERGIE
ELECTRICĂ Șl COMBUSTIBILI
- REDUS LA STRICTUL NECESAR I
Economia națională dispune de
energia electrică necesară pentru
asigurarea consumurilor normate,
producția din acest an fiind mai
mare decit aceea din anul trecut —
aceasta este aprecierea recentei șe
dințe comune a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., Consi
liului de Stat și guvernului. Esen
țial este acum ca in vederea com
pensării minusului de energie elec
trică din hidrocentrale, datorat ni
velului scăzut al apelor, să se asi
gure in continuare funcționarea la
parametrii stabiliți a centralelor pe
cărbune, să se acorde in , fiecare
unitate economică, in fiecare județ
o atenție maximă, totală, încadrării
stricte în normele de consum apro
bate, aplicării consecvente a măsu
rilor de reducere a consumurilor
de energie și combustibili.
Problema gospodăririi raționale,
chibzuite a resurselor energetice, a
reducerii severe, drastice a consu
mului de energie electrică, gaze
naturale și combustibili reprezintă
problema numărul unu pentru toa
te organele și organizațiile de
partid, pentru toate colectivele de
oameni ai muncii, pentru toți cetă
țenii.
Producția actuală de energie
electrică asigură funcționarea in
bune condiții a întregii activități
economice. De aceea,
ESTE NECESAR SA SE ASI
GURE DESFĂȘURAREA NOR
MALA A ACTIVITĂȚII ÎN
TOATE
ÎNTREPRINDERILE,
REALIZAREA PLANULUI LA
TOTI
INDICATORII :
NU
ESTE ADMISA SUB NICI UN
MOTIV ÎNTRERUPEREA AC
TIVITĂȚII LA NICI O ÎNTRE
PRINDERE SAU UNITATE DE
PRODUCȚIE.
Deosebit de important in mo
mentul de față este ca energia
electrici, gazele naturale, energia
termici șl combustibilii să fie gos
podărite rațional, cu maximă eco
nomie. Iată de ce
MINISTERELE,
CENTRALE
LE INDUSTRIALE. CONSILII
LE POPULARE. TOATE UNI
TĂȚILE ECONOMICE AU OBLIGATTA DE A LUA NEÎNTÎRZIAT MASURI FER
ME PENTRU ÎNCADRAREA
STRICTA ÎN NORMELE TEH
NOLOGICE DE CONSUM APROBATE, PENTRU APLICA
REA A NOI MASURI ÎN VE
DEREA REDUCERII IN CON
TINUARE A CONSUMURILOR
DE ENERGIE. GAZE ȘI COM
BUSTIBILI.
În actualele condiții nu se pune
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Participanții Ia sesiunea științifică omagială consa
crată aniversării a 65 de ani de la făurirea statului na
țional unitar român vă adresează dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. patriot
înflăcărat, militant neobosit pentru înflorirea multila
terală a națiunii române, continuator al operei marilor
ctitori ai statului român unitar și independent, al
luptei pentru afirmarea Iui liberă, demnă și suverană
în lume, un vibrant omagiu de prețuire, stimă și
recunoștință pentru contribuția decisivă pe care o
aduceți la edificarea socialismului și comunismului pe
pămintul multimilenar al patriei noastre, la îmbo
gățirea ideologiei revoluționare a clasei muncitoare,
materialismul dialectic și istoric. Ia apărarea și con
solidarea unității, independenței și suveranității
patriei.
Vă exprimăm, mult iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, admirația și recunoștința noastră
pentru impresionanta dumneavoastră contribuție crea
toare la fundamentarea științei istorice românești, la
analiza realist-științifică a problemelor trecutului
poporului și formularea unor concluzii noi. de o
excepțională însemnătate pentru cercetarea în acest
domeniu, pentru cunoașterea și prețuirea istoriei
naționale și universale.
O fundamentală însemnătate teoretică și practică o
are excepționala dumneavoastră teză cu privire Ia
intensificarea activității de elaborare a istoriei
poporului român in spiritul concepției materialismului
dialectic și istoric. în așa fel încît să avem o istorie
unitară, care să redea, în lumina adevărului bazat pe
fapte și documente, rolul claselor sociale, al poporului,
unicul și adevăratul făuritor al istoriei.
Modul în care dumneavoastră, iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. abordați evenimentele esențiale ale
istoriei patriei, caracterizarea pe care ati făcut-o
diferitelor etape de dezvoltare economico-socială a
patriei noastre, diferitelor perioade istorice reprezintă
un adevărat model de înțelegere si interpretare a
istoriei milenare a poporului român, a luptei sale
pentru afirmarea ființei proprii, pentru libertate
socială și națională, pentru independentă și unitate.
Valorificînd prețiosul îndrumar teoretic, comunică
rile prezentate în cadrul sesiunii au desprins cu
rigoare și claritate, în lumina adevărului științific,
semnificația social-politică și Istorică a marii uniri
din 1918, care a marcat încununarea luptelor de
secole si a năzuinței tuturor românilor de a avea un
stat unitar, independent și suveran, de a-și clădi în
libertate propriul lor viitor. Act istoric revoluționar,
de adincă dreptate națională, unirea a fost efectul
legic, obiectiv al dezvoltării națiunii române, al luptei
pentru drepturile sale inalienabile, al procesului de
nestăvilit al afirmării națiunilor în epoca modernă și
contemporană a istoriei universale.
Vorbitorii au adus un cald omagiu de recunoștință
înaintașilor care, de-a lungul veacurilor, și-au consa
crat viata pentru apărarea ființei noastre naționale,
a limbii și tradițiilor înaintate ale poporului român,
pentru unitatea și independenta țării, tuturor for
țelor progresiste si democratice, maselor largi popu
lare făuritoare ale istoriei, care au edificat statul
national unitar român, au purtat prin secole și milenii
făclia unității de neam, a dreptului sacru asupra
pămintuîui străbun, patriotismul fierbinte și dragos
tea nețărmurită de libertate națională și socială.
Drumul istoric greu și îndelungat parcurs de
poporul român a fost puternic marcat de lupte
necurmate pentru dăinuire și afirmare tn Împrejurări
vitrege legate de migrația unor popoare, de expan
siunea și dominația marilor imperii, care au frînat
și lntîrziat dezvoltarea forțelor de producție, progresul
eccnomico-social și organizarea lui politico-statală.
Dar toate aceste împrejurări nu au putut Înăbuși
conștiința de sine a poporului român, păstrarea speci
ficului său etnic și național, formarea națiunii și
cucerirea independenței de stat, avintul nestăvilit al
luptei pentru unitate, libertate și independentă.
în comunicările prezentate au fost relevate mărtu
riile si tradițiile istorice, confirmate de izvoare mate
riale si spirituale recunoscute de toti oamenii politici,
de cultură și știință de bună credință de pretutindeni,
ale continuității și unității ponorului român, epopeea
bătăliilor 6ale eroice pentru libertate, unitate si inde
pendentă ilustrată de mari conducători de stat și de
oști, culminînd cu Mihai Viteazul, realizatorul marii
uniri politice din 1600, cu revoluțiile de la 1784, 1821
și 1848, cu istoricele acte naționale din 1859 și 1877.
Un loc aparte a fost acordat evidențierii rolu
lui țărănimii, care, multe secole, a fost purtătoare a
idealurilor nobile de libertate și independentă, clasa
care a dus greul bătăliilor, care a făcut sacrificii
imense pentru păstrarea neștirbită a ființei nea
mului.
Continuatoare legitimă a idealurilor și luptelor
poporului in mijlocul căruia s-a plămădit, clasa mun
citoare din România, in frunte cu partidul său revo
luționar. s-a identificat incă de la Începuturile afir
mării mișcării muncitorești cu obiectivele naționale
ale poporului, aducînd o contribuție de seamă la for
marea și apărarea statului national unitar și ridicînd
pe o treaptă superioară, in anii revoluției și construc
ției socialiste, înfăptuirea dezideratelor sociale pe care
masele populare le asociau in chip indisolubil cu
infăptuirea cadrului național unitar.

Două obiective nemijlocit legate

ASIGURAREA DESFĂȘURĂRII NORMALE
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A PRODUCȚIEI
!
in toate unitățile economice|

și încadrarea strictă in j
normele de consum stabilitej
REDUCEREA CONSUMULUI CU
in sectoarele care nu sint
legate de procesele
tehnologice, in locuințe,
instituții și locuri
de interes public
insă numai problema respectării
normelor de consum, ci și de a se
reduce drastic. pe toate căile și
mijloacele, toate consumurile de
energie electrică, gaze naturale si
combustibili. Cu deosebire se im
pune
REDUCEREA CU 50 LA SUTA
A CONSUMURILOR GENERA
LE CARE NU SÎNT LEGATE
DE PROCESELE TEHNOLOGI
CE, IN FIECARE UNITATE
ECONOMICA, ÎNCEPIND CU
ÎNTREPRINDERILE UNDE ACEST CONSUM ESTE RI
DICAT.
Cu înalt simt gospodăresc și răs

pundere civică trebuie să acțione
ze fiecare cetățean în propria gos
podărie pentru reducerea consu
mului de energie electrică, gaze
naturale și combustibili. Dealtfel,
pentru a se putea asigura resursele
de energie necesare desfășurării
normale a activității productive, a
celorlalte activități au fost stabiite măsuri care să asigure
REDUCEREA CU 50 LA SUTA
A CONSUMULUI PUBLIC. A
ILUMINATULUI PUBLIC SI
ALTOR ACTIVITĂȚI GENE
RALE. PRECUM ȘI A CONSU
MULUI LA POPULAȚIE.
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Ceea ce trebuie să înțeleagă clar
fiecare cetățean, fiecare consiliu
popular este faptul că aceste mă
suri au caracter obligatoriu.
Organele și organizațiile de par
tid. ministerele, centralele, consi
liile populare trebuie să asigure
aplicarea fermă a programului de
măsuri stabilit de conducerea
partidului și statului în vederea
reducerii consumurilor de energie
electrică, gaze naturale și combus
tibili — acțiune de interes general,
de mare importanță pentru desfă
șurarea în bune condiții a întregii
activități economico-sociale.

0 chemare de înaltă responsabilitate la afirmarea rațiunii,
un program amplu de acțiune realist si constructiv
pentru salvgardarea Europei si a întregii omeniri de primejdia nucleară
„Consideram că este necesar să se facă totul pentru a se opri amplasarea rachetelor
cu rază medie de acțiune în Europa. Este necesar ca toate popoarele, toți oamenii politici,
toți cei cărora le sint scumpe viața și libertatea să-și ridice glasul, $ă-și unească eforturile pentru
a impune oprirea amplasării noilor rachete și trecerea la retragerea și distrugerea celor existente".

în cadrul sesiunii au fost subliniate valențele și
semnificația patriotismului înflăcărat, revoluționar al
Partidului Comunist Român, al clasei muncitoare, al
țărănimii și intelectualității, care înmănunchează
într-un tot unitar respectul și prețuirea operei patrio
tice a forțelor progresiste anterioare, hotărîrea de a o
păstra neștirbită și duce mai departe imprimindu-i
un conținut social si spiritual nou. superior, in condi
țiile edificării societății socialiste multilateral dez
voltate.
în comunicările prezentate au fost puse în lumină
justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru
în rezolvarea problemei naționale, lupta comună
desfășurată de-a lungul secolelor de oamenii muncii
români si de alte naționalități împotriva asupririi și
exploatării, pentru realizarea unirii din 1918. întărirea
unității si frăției tuturor fiilor patriei comune, parti
ciparea tuturor forțelor la infăptuirea Programului
partidului, transpunerea în practică a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale
partidului.
Realizarea si cimentarea continuă a coeziunii moralpolitice a întregului popor în jurul partidului,
al dumneavoastră, mult stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. reprezintă cea mai de seamă
Înfăptuire politică obținută sub conducerea partidului,
garanția fermă a întăririi independentei și suverani
tății naționale, forța motrice hotăritoare a mersului
nostru înainte, premisă esențială a manifestării ple
nare a rolului decisiv al maselor pe planul creației
istorice în România socialistă.
Lucrările sesiunii au pus in lumină preocupările,
eforturile partidului si statului, ale întregului nostru
popor, ale dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu.
pentru dezvoltarea continuă a forțelor de producție, a
bazei tehnico-materiale a societății, a științei și cultu
rii. perfecționarea relațiilor sociale, dezvoltarea cadru
lui organizatoric complex si original al participării
efective și eficiente a cetățenilor la conducerea tării,
a întregii activități economico-sociale. în acest con
text. vorbitorii au evidențiat marile succese repurtate
de poporul nostru sub conducerea partidului în anii
de după Congresul al IX-lea al partidului, de cind la
cirma destinelor națiunii vă aflați dumneavoastră,
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, patriot
înflăcărat, strălucit conducător de partid și de stat,
personalitate proeminentă a lumii contemporane, care,
prin marele dumneavoastră exemplu de dăruire patrio
tică. de activitate revoluționară dedicată împlinirii
idealurilor socialiste, ati conferit dimensiuni noi,
mărețe României contemporane, făcînd ca epoca de
dună cel de-al IX-lea Congres, pe care cu legitimă
mindrie patriotică, în spiritul adevărului profund, o
numim „Epoca Nicolae Ceaușescu" — epoca celor mai
rodnice împliniri din întreaga Istorie a patriei noastre
— să se înscrie ca un moment glorios în biografia
eroică a poporului român. Suflul înnoitor, spiritul
militant, responsabil, imprimat de dumneavoastră in
activitatea de partid si de stat. în conducerea vieții
economice si spirituale au permis valorificarea supe
rioară a talentului și energiei maselor, accelerarea
progresului în toate domeniile, ridicarea României pe
noi trepte de civilizație și bunăstare.
Toti cetățenii României socialiste vă stat profund
recunoscători pentru prestigioasa dumneavoastră acti
vitate revoluționară desfășurată pe plan intern și
internațional pentru măreția si prosperitatea Româ
niei socialiste, pentru afirmarea ta raporturile inter
naționale a votatei ferme de pace si colaborare a
poporului român. Cu deosebire în zilele noastre, cind
omenirea străbate o perioadă de agravare puternică a
tensiunilor și pericolelor la adresa păcii, cind in
Europa se acumulează noi arme ucigătoare care pun
în primejdie de moarte viata pe acest continent, pe
întreaga planetă, este pentru noi o mindrie și o mare
satisfacție patriotică și umanistă să sprijinim din
toată ființa inițiativele active ale României socialiste,
ale președintelui ei. a căror Înfăptuire ar deschide
căi noi. realiste revenirii la un climat de conlucrare
Si pace, de soluționare pe cale politică, prin tratative,
a problemelor controversate ale lumii de azi.
Totodată, vorbitorii au relevat cu mindrie patriotică
faptul că marile sale realizări obținute în toate
domeniile, politica sa fermă pentru apărarea păcii, a
unității, independentei si suveranității naționale fac
să se vorbească pretutindeni cu respect si înaltă pre
țuire despre România socialistă, despre dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Faptul
că România socialistă se bucură astăzi de prestigiu în
întreaga lume, de prețuirea tuturor popoarelor care
doresc să trăiască in pace, să se dezvolte liber, de sine
stătător, fără exploatare, ne umple inimile de bucurie,
ne îndeamnă să acționăm tot mai bine pentru înfăp
tuirea politicii interne și externe a partidului și statu
lui nostru, pentru continua creștere a prestigiului
patriei noastre în lume.
Ne angajăm solemn ta fața partidului și a tării, a
dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. secretar general al partidului,
președintele Republicii, ca. traducind in viată Progra
mul partidului, istoricele hotărîri ale Congresului al
XII-lea si Conferinței Naționale ale Partidului Comu
nist Român. îndemnurile si indicațiile dumneavoastră
prețioase, să milităm cu sporită energie si eficiență,
la posturile noastre de muncă și luptă, pentru înfăp
tuirea deplină, pe pămintul României, a visurilor și
gindurilor de dreptate si progres ale celor care au
făurit statul național unitar român, a idealurilor
socialismului și comunismului, convinși fiind că numai
asa ne facem datoria de patriot!, de revoluționari.

Participanții la sesiunea științifică omagială dedicată împlinirii
a 65 de ani de la făurirea statului național unitar român

NICOLAE CEAUȘESCU
„Trebuie să se spună deschis și
cinstit popoarelor adevărul 1“ —
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu
in vibranta cuvintare rostită de la
tribuna Marii Adunări Naționale in
legătură cu primejdiile deosebit de
grave create prin escaladarea înarmă
rilor rachoto-nucleaire. Această cerință
isi găsește o dată mai mult expresie
în Declarația Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.. Consiliului
de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România. într-un moment de
răspintie. cind în viata internațio
nală s-au produs evenimente de o
deosebită gravitate, care au deschis
calea intensificării cursei atomice,
creșterii pericolului catastrofei nu
cleare. România socialistă, prin do
cumentul adoptat de conducerea de
partid și de stat, isi reafirmă poziția
sa fermă, clară si principială, voința
sa neclintită de pace, oferind din nou
dovada înaltei răspunderi pe care o
manifestă fată de cauza păcii in Eu
ropa și în lume, fată de soarta în
tregii umanități.
Se poate aprecia că Declarația
adoptată reprezintă un document in
care clarviziunea și obiectivitatea
analizei se îmbină cu spiritul de ini
țiativă și capacitatea de a formula
propuneri constructive și realiste, cu
forța mobilizatoare a apelurilor la
acțiune practică, imediată si con
cretă.
Toate acestea sint trăsături care
reflectă din plin atributele defini
torii ale gîndirii cutezătoare si activi
tății neobosite, desfășurate cu atita
abnegație de tovarășul
Nicolae
Ceausescu, secretarul general al
partidului, președintele Republicii.
< âruia ii revine rolul determinant in
elaborarea si înfăptuirea întregii po
litici interne și externe a partidului

și statiflui. Este bine cunoscut că de
ani și ani tovarășul Nicolae Ceaușescu
acționează cu o excepțională vigoare
și perseverentă pentru a dezvălui
riscurile imense pe care le implică
cursa înarmărilor racheto-nucleare,
pentru a dinamiza conștiințele uma
nității. a mobiliza popoarele la luptă
pentru apărarea păcii, pentru salv
gardarea propriei lor existente.
Si se poate spune că încă o dată
viata a confirmat pe deplin justețea
pozițiilor si aprecierilor, caracterul
rational al propunerilor și inițiative
lor formulate de conducătorul parti
dului si statului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în vederea neamplasării de noi rachete nucleare pe
continentul european și retragerii și
distrugerii celor existente, eliberării
continentului de orice fel de arme
nucleare. întăririi păcii și securității
tuturor popoarelor continentului si
lumii.

Se știe că Europa era și pînâ acum
continentul cel mai înarmat, supra
saturat de arme, aici fiind concen
trată aproape totalitatea mijloacelor
de distrugere în masă, inclusiv cele
nucleare, capabile să prefacă de mai
multe ori Europa și întregul glob
într-un deșert radioactiv.
Or. in această situație, cind rațiu
nea. luciditatea politică impuneau
diminuarea rachetelor, s-a trecut,
dimpotrivă, la o nouă escaladare a
înarmărilor nucleare. Astfel, ignorindu-se voința opiniei publice, a
popoarelor, de cîteva zile au inceput
să sosească și s-a trecut la insta
larea noilor rachete americane cu
rază medie de acțiune în Marea
Britanie si Republica Federală Ger
mania. Alte țări membre ale
N.A.T.O. au declarat, la rindul lor.
că vor trece și ele la amplasarea
rachetelor americane in termenele
stabilite.

în aceste condiții, ca urmare a
faptului că unele țări vest-europene
și-au dat acordul pentru instalarea
rachetelor americane, iar S.U.A. au
trecut la amplasarea rachetelor. Uniu
nea Sovietică a luat hotărîrea de a se
retrage de la tratativele sovieto-americane de la Geneva în problema ra
chetelor nucleare din Europa, a anulat
moratoriul asupra desfășurării mij
loacelor nucleare cu rază medie de
acțiune în partea europeană a teri
toriului său, a anunțat că va acce
lera lucrările pregătitoare pentru
amplasarea pe teritoriul R. D. Ger
mane și R. S. Cehoslovace a unor
rachete tactice și operative cu rază
sporită de acțiune și că va desfășura
mijloace sovietice corespunzătoare
in anumite regiuni ale oceanelor și
mărilor.
Iată deci cum chiar de la pri(Continuare in pag. a V-a)

Făurirea statului național unitar român - moment crucial
în dezvoltarea României moderne, în lupta maselor
populare pentru libertate și progres
Sesiunea științifică omagială organizată sub egida Consiliului Național pentru
Știință și Tehnologie, Academiei Republicii Socialiste România, Academiei „Ștefan
Gheorghiu" și Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.
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Să se oprească neîntirziat măsurile de intensificare
a înarmărilor racheto-nucleare, să se revină neîntirziat
la masa tratativelor!

*

întregul popor susține cu nestrămutată hotărire inițiativele și propunerile tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind înlăturarea gravei primejdii nucleare, iși exprimă deplina
aprobare față de Declarația Comitetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R., Consi
liului de Stat și guvernului român

*
*
*
l
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ÎNSEMNELE UNIRII
Un dor sublim al oamenilor liberi
Se implinește-n anii de rodiri
Cind patria ne-adună deopotrivă
Să-i dâruim supremele iubiri.

De două mii de ani și mai din urmă
De cind aici ne creștem temelii
N-am cunoscut unirea mai deplină
Cum astăzi ea stă lumii-n mărturii.

Sub glorios stindard călit în lupte,
Al celui mai uman și brav partid,
Luminile din vise inspre faptă
Mereu și tuturora se deschid.

Și ne mindrim cu cel ce ne unește,
In gind și trudă și simțiri bărbat,
Străjuitor la flacăra Cetății,
Prin el, de nimbul ei străluminat.

5
*
J
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Adrian MIERLUȘCA
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SCÎNTEIA — duminica 27 noiembrie 1983

Făurirea statului national unitar român - moment crucial in dezvoltarea
SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ OMAGIALĂ ORGANIZATĂ SUB EGIDA CONSILIULUI NATIONAL PENTRU STIINTĂ SI TEHNOLOGIE, ACADEMIEI REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA, ACADEMIEI „ȘTEFAN GHEORGHIU11 Șl INSTITUTULUI DE STUDII ISTORICE SI SOCIAL-POLITICE DE PE LINGĂ C.C. AL P.C.R.
Sub egida Consiliului Național pentru Știință ți Tehnologie. Academiei
Republicii Socialiste România, Academiei „Ștefan Gheorghiu1' și Institutului
de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. a avut loc,
simbătă dimineața, in Capitală, sesiunea științifică omagială pe tema
„Făurirea statului național unitar român — moment crucial in lupta maselor
populare pentru libertate și progres. Unitatea și coeziunea întregului popor
în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului sâu general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu — factor fundamental al făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate".
La lucrările sesiunii au luat parte tovarășii Constantin Olteanu, Gheorghe
Pană, Dumitru Popescu, Miu Dobrescu, Petru Enache, Suzana Gâdea, Mihai
Gere, Ion Vrsu, Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.
Au luat parte membri ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, reprezentanți ai
unor instituții centrale și organizații de masă, oameni ai muncii din între
prinderi bucureștene, academicieni, profesori, cercetători, studenți, activiști
de partid și de stat, participant la evenimentele de acum 65 de ani.
Lucrările sesiunii au fost deschi
se de tovarășul PETRU ENACHE,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., care a spus :
»
La 1 decembrie se Împlinesc 65 de
ani de la făurirea statului national
dnitar român, eveniment crucial în
dezvoltarea României moderne, mar
cat prin unirea Transilvaniei cu pa
tria mamă. Unirea — deziderat fun
damental al întregii existente a po
porului nostru — a fost rezultatul
obiectiv al dezvoltării istorice
.a țărilor românești, al luptei se
culare duse de cele mai Înaintate
forte din Moldova. Muntenia șt
Transilvania.
de
cărturarii și
marii gînditori ai neamului, al acti
vității desfășurate de militanții revo
luționari și socialiști pentru înfăptui
rea aspirațiilor si voinței Întregului
popor român.
Unirea a fost actul energic, liber,
democratic exprimat al întregii noas
tre națiuni. In 1918, ca și de atîtea ori
în trecut, poporul român și-a înfăp
tuit dorința fierbinte de secole, con
știent, hotărît, de sine stătător. Așa
cum aprecia secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. unirea a fost rezultatul
voinței poporului si nu al bunăvoinței
sau hotărârilor Conferinței de pace,
cane nu au făcut decît să recunoască
ceea ce națiunea română a înfăptuit
prin actele sale plebiscitare si demo
cratice.
Ecoul internațional al Unirii a fost
pe măsura importantei sale cu ade
vărat istorice. Atetfel. mari și ilustre
personalități ale vieții eocial-politice.
oameni de știință si cultură, guverne
cu vederi progresiste au dat o înaltă
apreciere luptei legitime, pline de
eroism și patos revoluționar a po
porului român pentru realizarea sta
tului național unitar, pentru asigura
rea independenței și suveranității.
Realizarea unității naționale a avut
o înritirire profundă asupra întregii
evoluții economice, politice si sociale
a României.
Unirea a creat condiții noi pentru
dezvoltarea forțelor progresiste ale
societății, pentru intensificarea miș
cării revoluționare a clasei muncitoa
re. care, sub steagul de, luptă al Par
tidului Comunist Român, a militat cu
ardoare pentru apărarea unității, in
dependentei și suveranității Româ
niei. în această luptă grea purtată
împotriva celui mai mare dușman al
libertății, dreptății si suveranității
popoarelor — fascismul —. comuniș
tii. poporul român au înscris pagini
de glorie nepieritoare, care au înăl
țat pe cele mai înalte trepte lupta
pentru apărarea independentei și su
veranității patriei, pentru înfăptuirea
revoluției naționale
și sociale,
antifasciste și antiimperialiste. Actul
istoric de rezonanță mondială de la
23 August 1944 reprezintă sărbătoa
rea națională a poporului român,
începutul evului socialist, al unei
ere noi, libere și demne, pentru
poporul român.
în continuare, vorbitorul a spus :
Congresul al IX-lea al partidului a
inaugurat epoca cea mai bogată, mai
rodnică în înfăptuiri din întreaga
istorie a patriei. Alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în
fruntea partidului șl statului a con
ferit unității și coeziunii întregului
popor dimensiuni noi, de încredere
și optimism în viitorul luminos al
patriei, garanția fermă a făuririi
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României spre
comunism.
Pentru înaltele sale calități și vir
tuți de strălucit conducător de
partid și de stat, de strateg și ctitor
de țară nouă și mîndră în conste
lația țărilor lumii, aducem un oma
giu plin de respect și considerațiune
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel
mai iubit și stimat fiu al națiunii,
pe care poporul îl așază definitiv
în galeria celor mai luminați și
înțelepți conducători ai neamului,
pentru contribuția sa decisivă la
întărirea unității și coeziunii poI porului, la ridicarea României so
cialiste pe trepte mereu mai înalte
ale dezvoltării și civilizației, la îm
bogățirea creatoare a socialismului
științific, la apărarea cauzei păcii și
colaborării, la înfăptuirea dezar
mării, în primul rind a celei nu
cleare, la excluderea războiului din
viața omenirii.
în încheiere, vorbitorul a spus :
..Evocînd gloriosul eveniment al Uni
rii, evocăm cu îndreptățită mîndrie
istoria eroică, de secole, a po
porului român în decursul căreia —
așa cum aprecia tovarășul Nicolae
Ceaușescu — a ars mereu vie fla
căra luptei pentru unitate, libertate
și neatîmare, pentru scuturarea ju
gului exploatării și asupririi, pentru
afirmarea deplină și neîngrădită a
geniului său creator, pentru asigu
rarea progresului și civilizației pa
triei noastre".
în comunicarea „IDEEA DE UNI
TATE. LIBERTATE ȘI INDEPEN
DENTA. ÎN OPERA SECRETARU
LUI GENERAL AL PARTIDULUI
COMUNIST ROMAN. PREȘEDIN
TELE REPUBLICII SOCIALISTE
ROMANIA. TOVARĂȘUL NICOLAE
CEAUȘESCU". prezentată de to
varășul DUMITRU POPESCU, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., rectorul Academiei
„Ștefan Gheorghiu", se subliniază că
aniversarea marii uniri, ca a ori
cărei date memorabile a trecutului
nostru milenar, Învederează triada
indisolubilă a dramaticului destin
românesc : unire, libertate, indepen
dență. Grație marelui patriot comu
nist contemporan, tovarășul Nicolae
Ceaușescu — se spune in continuare
— dispunem astăzi de o reprezentare
amplă, coerentă, perfect articulată in
timp și spațiu, imbatabil argumen
tată sub raportul principialității
marxiste și adevărului istoric, a în
tregii epopei naționale a unității, li
bertății și independenței neamului.
O asemenea prodigioasă întreprinde
re științific-teoretică nu putea să
izvorască decît dintr-o superioară În
țelegere a însemnătății trecutului, nu

numai ca certificat de naștere și de
stare civilă a poporului, ci și ca inco
mensurabilă zestre de creație mate
rială și spirituală, de înțelepciune,
virtute și morală, fără de pare pre
zentul și viitorul nostru ar deveni
extrem de sărace. Adînca simțire și
responsabilitate națională au fost
dublate de ideea elevată că. dacă
partidul comunist se situează in
avangarda mișcării pentru dreptate
socială, el trebuie să constituie și
garantul unității, libertății și inde
pendenței propriului popor, legînd
astfel socialismul în modul cel mai
intim de ființa istorică a neamului.
După ce sînt combătute unele teze
teoretice eronate, tendențioase cu
privire la unire, în comunicare se
arată că acest act memorabil a fost
făcut de popor, avînd deci un carac
ter progresist, aflat în concordanță
cu legitățile istorice, cu interesele
generale ale națiunii noastre.
Ne este bine cunoscut pe ce trepte
înalte a situat perioada inaugurată
de Congresul al IX-lea unitatea na
țională a poporului — se spune în
continuare. Politica profund patrio
tică, populară, promovată în acest
răstimp, a ridicat la cota cea mai
înaltă unitatea poporului în jurul
partidului.
într-o osmoză inseparabilă cu
Ideea de unitate, tovarășul Nicolae
Ceaușescu dezvoltă amplu ideea de
libertate și independentă circumscri
să atît pe orbita trecutului și pre
zentului național, cît și la dimensiu
nile panoramei social-politice uni
versale. Libertatea și independența
sînt văzute ca expresii supreme ale
demnității umane, ale afirmării per
sonalității individuale și colective,
ale exercitării prerogativelor suve
rane ale popoarelor și statelor.
Convins că la baza civilizației stă
cunoașterea.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a enunțat in numeroase
ocazii. în opoziție cu diferite curen
te dogmatice, principiul libertății de
gîndire a oamenilor și popoarelor.
In continuare, în comunicare se
subliniază că dreptul fiecărei nați
uni de a-și alege singură, fără ames
tec din afară, calea dezvoltării so
cial-politice, a fost proiectat de
secretarul general al partidului nos
tru pe ecranul epocii drept piatra
unghiulară a justiției internaționale.
Deși ideea de independență pare ex
trem de ușor de înțeles, impunerea
ei reclamă și în zilele noastre o uri
așă bătălie politică și ideologică. în
ce privește România, președintele
nostru a afirmat răspicat că nu este
dispusă să cedeze nici unul din prerogativele-i sacre, orice hotărîre pri
vind destinele naționale fiind
de
competența poporului însuși și a fo
rurilor sale constituționale.
în încheiere se spune : Istoria ca
pătă valențe de o stringentă actuali
tate — atît de mare, s-a spus, încît
poporul căruia i-a fost răpită rămîne
un orfan. Ea se instituie ca temei al
drepturilor imprescriptibile ale po
porului român — națiune unică și
indivizibilă — ca temei al atribute
lor fundamentale ale statului nostru :
integritate teritorială, unitate, liber
tate și neatîrnare.
In comunicarea ..TRADIȚIILE IS
TORICE BIMILENARE ALE UNI
TĂȚII POPORULUI ROMAN", pre
zentată de tovarășul MIRCEA
PETRESCU-DÎMBOVIȚA, directorul
Institutului de istorie .„A. D. Xenopol" din Iași, se subliniază :
Marele act istoric de la 1 Decembrie
1918, prin care s-a înfăptuit statul
national unitar român. întruchipează
realizarea, pe o treaptă superioară,
a idealului multisecular de unitate a
poporului nostru. După ce sînt ex
puse particularitățile dezvoltării din
această primă parte a istoriei Româ
niei. în comunicare se relevă că
strămoșii poporului român si poporul
român însuși de la începutul formă
rii sale. în condițiile social-economice. culturale, politice și fizicogeografice proprii spațiului carpatodunăreano-pontic. au manifestat pu
ternice năzuințe de unitate culturală
etnică și politică, năzuințe care pen
tru toate generațiile ulterioare au de
venit o viguroasă tradiție în acțiu
nile lor multiseculare către unitatea
statală și etnolingvistică. în acest
sens, după cum preciza președintele
Nicolae Ceaușescu. „Formarea sta
tului național unitar a constituit
încununarea unor lupte de secole, a
năzuințelor românilor de pretutindeni
de a-și avea un stat unitar, inde
pendent. de a trăi liberi. în pace și
colaborare cu vecinii, cu alte po
poare".
în etapa actuală de dezvoltare ple
nară a României socialiste, condu
cerea de partid și de stat, personal
președintele Nicolae Ceaușescu, ma
nifestă cel mai mare interes pentru
pătrunderea in întreaga sa substanță
a proceselor istorice, ca rezultantă
complexă a evoluției societății româ
nești în ansamblul ei. desprinzîndu-se rolul forțelor sociale și po
litice in raport cu marile pro
bleme aflate în fata poporului nos
tru. Prin îndemnul președintelui
Nicolae Ceaușescu, istoricii și arheo
logii sînt chemați să ofere o imagine
clară a vechimii istoriei noastre, să
reflecte permanențe ale trecutului
poporului român, respectind adevărul
istoric. în acest context, se impune
atenției noastre continuitatea și evo
luția unitară și multimilenară etnoculturală, social-economică și politică
a poporului român. Avem o istorie
care datează cu mii de ani in urmă în
epoca traoo-geto-da cică și care, prin
elementele de continuitate și unitate
manifestate, aparține unui singur po
por, buourindu-se de un deosebit
prestigiu, prin eroismul faptelor și
originalitatea sintezelor culturale, din
antichitate și pînă astăzi. Prin tot
ceea ce a creat și înfăptuit poporul
nostru în zorile istoriei sale, s-a
constituit un bogat patrimoniu ma
terial și spiritual, ce constituie astăzi,
așa cum a evidențiat președintele
Nicolae Ceaușescu, un bun comun al
tuturor popoarelor din această zonă

și, mal mult decît atit, al întregii ci
vilizații europene.
In comunicarea
„ „EPOPEEA' ~
ROMANEASCA IN
‘
EVUL MEDIU
PENTRU LIBERTATE ȘI UNIȚAȚE", prezentată de tovarășul
ȘTEFAN ȘTEFĂNESCU, membru
al C.C. al P.C.R., directorul Iu
stitutulul de
... _____
istorie __________
„Nicolae Iorga",
se arată : în istoria poporului român,
dramatică, dar și de sublim eroism,
ideea de unitate „din toate punctele
de vedere" a teritoriului românesc
apare ca o tendință permanentă, ca
o adevărată „Columnă infinită". Baza
acesteia a constituit-o unitatea geo
grafică a teritoriului României, la
edificarea și consolidarea ei acționind in decursul veacurilor, cu in
tensitate diferită de la o epocă la
alta, compensîndu-se însă mereu prin
efectele lor, factori diferiți.
Conștiința descendenței comune, a
unității de neam și de limbă s-a ma
nifestat ca factor de legătură perma
nentă a românilor peste granițele sta
tale impuse de vicisitudinile istorice.
Factorului de unitate etnicO-lingvistică i s-au adăugat, sporindu-i efica
citatea, strinsele legături economice
pe care orașele din Transilvania le
întrețineau cu Țara Românească și
Moldova. Legăturile economice au
înlesnit, la rindul lor, relații poli
tice și militare comune, și, totodată,
au fost întărite prin acestea» locui
torii țărilor române avind conștiința
că ei alcătuiesc „o «singură- țară".
Schimburile comerciale și relațiile
politice au asigurat permanența le
găturilor culturale, care au îmbogă
țit cu elemente noi vechiul fond co
mun cultural-instituțlonal. Dacă adăugăm acestor factori forța tradi
ției istorice — ce păstra amintirea
vechii unități politice, pe care o re
prezentase în antichitate Dacia, ca
și continua preocupare Și nevoie de
a contracara realizarea planurilor ex
pansioniste ale unor puteri străine —
înțelegem încercările repetate, por
nite in cursul timpului, când dintr-o
provincie românească, cind dintr-alta
pentru realizarea unității lor politice.
In comunicare se relevă rolul reve
nit lui Mircea cel Bătrin, Iancu de
Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel
Mare. Petru Rareș, Mihai Viteazul,
Horea, Cloșca și Crișan in lupta îm
potriva imperiului otoman, a asupri
rii străine, pentru întărirea și dezvol
tarea conștiinței unității poporului
român, a originii comune a români
lor din toate teritoriile locuite de
ei, pentru libertate socială și națio
nală, pentru făurirea statului unitar
român.
Visul unității — se precizează în
încheierea comunicării — a stat la
baza făuririi statului modern român,
a dat forță marilor acte din 1821,
1848, 1859, 1877, care au jalonat dez
voltarea, iar în cazul anului 1918 a
marcat triumful voinței poporului ro
mân de a trăi intr-un stat național
unitar.
In comunicarea „ROLUL MASE
LOR LARGI POPULARE IN ÎN
FĂPTUIREA ACTULUI ISTORIC
DE LA 1 DECEMBRIE 1918". to
varășul ION CLOPOȚEL, participant
la Marea Adunare de la Alba Iulia, a
împărtășit din amintirile sale în le
gătură cu evenimentul de la 1 Decem
brie 1918 de la Alba Iulia, Ia care a
participat ca martor ocular.
în comunicare se subliniază pa
triotismul maselor populare, starea
de spirit favorabilă unirii, accentua
tă prin activitatea unor conducători
politici români ce au păstrat și cul
tivat cu sfințenie raporturile cu ma
sele populare prin diverse forme
politice. îmi revin acum pe retina
memoriei — a spus vorbitorul —•
mulțimile înveșmîntate cu straie
naționale sărbătorești, acei oa
meni veniti de pe plaiurile, piscu
rile șl văile întregii Transilvanii.
Era o orgă uriașă de glasuri și cîntece de triumf, de bucurie că veni
se ziua cind dispuneam în sfirșit
noi de soarta noastră. Revăd orga
nizarea perfectă a acestei mulțimi
de oameni, in rîndul cărora erau
țărani, muncitori, soldați, membrii
gărzilor naționale, create de consi
liile naționale românești.
Conștiința vie națională de care
a dat o strălucită dovadă poporul
românesc cu prilejul Marii Adunări
Naționale de la Alba Iulia este
greutatea cea mai de valoare care
trage hotărîtor in cumpănă. Plebis
citul. reflectînd voința unanimă de
unire, a reușit.
La implinirea a 65 de ani de la
Marea Unire din 1918. de la acest
act eliberator de la Alba Iulia mă
simt fericit, nespus de fericit de a
fi participat direct la această splen
didă misiune împlinită, la încercata
cauză a închegării românilor în pro
priul lor stat.
Rememorînd aceste evenimente,
amintindu-mi lupta acerbă a mul
țimilor de români pentru săvîrșirea
Marii Uniri din 1918, evocînd figura
unor mari personalități, mă îndrept
cu gîndul spre cea mai remarcabilă
personalitate a tării și poporului nos
tru, președintele Nicolae Ceaușescu,
care a reînnoit în sufletul poporului
român adevărata idee a unității nea
mului nostru, idee ce a însuflețit
întregul popor acum 65 de ani. ne-a
restituit istoria românească adevărată, ne indeamnă permanent ca,
studiind și prețuind trecutul, să construim noua noastră societate, să
apărăm cuceririle revoluționare ale
poporului, independenta si suvera
nitatea României.
Mă bucur că am apucat să tră
iesc aceste zile luminoase ale
României socialiste și că în frun
tea tării se găsește o remarcabilă
personalitate, un om destoinic, care
întruchipează cele mai frumoase în
sușiri ale poporului nostru, a făcut
și face atît de mult pentru gloria
patriei, pentru creșterea prestigiu
lui ei în întreaga lume, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
In comunicarea „LUPTA PO
PORULUI ROMÂN PENTRU UNI
TATE, LIBERTATE, ȘI INDEPEN
DENȚA ÎN EPOCA MODERNA'
■ »
tovarășul CAMIL MUREȘAN, decanul facultății de istorie-filozofie,i.
Universitatea din Cluj-Napoca, s-a
oprit pe larg asupra principalelor
momente ale evoluției luptei naționale românești pentru libertate, independență și unitate.
Conținutul istoricelor documente
prin care poporul român a proclamat
unirea de la 1 Decembrie 1918, s-a
arătat în comunicare, reprezintă sin
teza a multe secole de gîndire și
de luptă politică și socială, încorporînd, totodată, și cele mai noi
concepții elaborate de gîndirea
politică ava
avansată, pe plan mondial,
în întreaga luptă pentru unirea
In

Transilvaniei cu România rolul
clasei muncitoare s-a manifestat
pregnant, și prin influența pe care a
exercitat-o asupra programului poli
tic al unirii, în exprimarea re
vendicărilor cu caracter democra
tic, muncitoresc.
Poporul român îșl împlinea idea
lul sâu politic multisecular, intr-un
spirit de largă generozitate, de
profundă vocație democratică, des
prinsă cu înțelepciune din propria
experiență a trecutului său de sufe
rință și opresiune. Acest spirit con
stituia temeiul firesc al dezvoltării
luptei sale politico-naționale și so
ciale în epoca modernă, luptă care,
în fundamentarea ei ideologică, s-a
situat constant în fluxul concepțiilor
înaintate ale societății și a contri
buit la îmbogățirea acesteia cu
propria experiență istorică și poli
tică.
în comunicare se spune, în conti
nuare : A revenit Partidului Comu
nist Român misiunea istorică de a
conduce masele largi populare la
victoria finală în lupta pentru elibe
rarea socială și națională, pentru asi
gurarea unei vieți prospere, demne,
fericite. Socialismul a conferit sta
tului național român adevăratele sale
valențe social-economice, politice și
culturale, a făcut posibilă rezolvarea
justă a problemei naționale. Înfăp
tuirea egalității in drepturi a tuturor
oamenilor muncii, fără deosebire de
naționalitate, a dat forță și stabili
tate atributelor suveranității si inde
pendenței naționale, ridicând pe
culmi tot mai inalte prestigiul inter
național al României.
Sub conducerea Partidului Comu
nist Român, care a orientat țara
noastră pe calea unor înnoitoare
prefaceri, oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, iși intensifică
eforturile constructive, adăugind noi
cărămizi la edificiul de granit al sta
tului român. Strîngindu-și și mai
mult rindurile in jurul partidului, al
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ei sînt ferm hotă
rî ți să facă totul pentru asigurarea
unui viitor strălucit patriei lor so
cialiste, pentru afirmarea pe mai de
parte a României în rîndul națiuni
lor libere de pe planeta noastră.
în comunicarea „IDEALURILE
UNITAT1I ȘI LIBERTĂȚII PO
PORULUI ROMAN ÎN LUPTA
PARTIDULUI CLASEI MUNCITOA
RE DIN ROMÂNIA" prezentată de
tovarășul ION POPESCU-PUȚURI.
membru al C.C. al P.C.R., directorul
Institutului de studii istorice și so
cial-politice, se subliniază că proce
sul istoric al afirmării proletariatului
din România a fost aproape con
temporan cu procesul Istoric al
Unirii Moldovei cu Muntenia din
1859 și al proclamării indepen
denței depline a României in 1877.
Muncitorul român a pășit, așa
dar, în istorie pe un fundal de eve
nimente majore care priveau desti
nul poporului din care făcea parte.
Această legătură Intre începuturile
organizării clasei muncitoare și pro
cesul de reunificare statală a po
porului român, a cuceririi indepen
denței sale depline și-a pus pecetea
pe întreaga gîndire șl acțiune
socialistă, muncitorească din țara
noastră. Un puternic sentiment al is
toriei. invocat și întreținut în marile
bătălii de la 1848, 1859 și 1877 pen
tru unitate și independență deplină,
a cuprins, cum era și firesc, pe mem
brii primelor cercuri și organizații
muncitorești, pe tinerii și entuziaștii
adepți ai socialismului științific din
România.
In comunicare se arată apoi că
aspirațiile profund populare privind
reconstituirea unității poporului ro
mân și apărarea independenței sale
naționale erau un fenomen istoric
legic pe care gîndirea socialistă ști
ințifică românească l-a înscris la loc
de frunte. în acest context s-a men
ționat faptul că restabilind legătura
tuturor provinciilor locuite de ro
mâni în epoca modernă cu platforma
geografică a statului dac din anti
chitate, socialiștii au formulat cu și
mai multă claritate necesitatea reunificării tuturor părților componente
ale poporului român modern. Socia
liștii relevau marea însemnătate is
torică a cuceririi independenței de
pline a statului român modern in
1877. chiar în perspectiva luptei pen
tru socialism.
în continuare, sînt evidențiate ro
lul presei și literaturii socialiste ro
mânești în problema unității, activi
tatea partidului clasei muncitoare in
educația patriotică a maselor, subliniindu-se marile merite ale mișcării
muncitorești și socialiste in pregăti
rea și înfăptuirea actului Unirii de
la 1 Decembrie 1918.
Partidul clasei muncitoare — se
arată în continuare — a înțeles în
semnătatea reunificării poporului ro
mân. întreaga sa activitate desfășu
rată în perioada interbelică, îndeo
sebi lupta ea antifascistă, a avut ca
temei apărarea unității și indepen
denței poporului român, marea cu
cerire istorică din 1918.
în încheiere se spune : Trăim as
tăzi în România socialistă, stat al
tuturor oamenilor muncii, o țară
unită pe temeiurile structurilor so
cietății socialiste. Nicicînd poporul
nostru nu a fost mai omogen ca as
tăzi în tot ceea ce caracterizează
principiul unității de viață materia
lă si spirituală, de devotament fală
de partidul care conduce această țară
de aproape patru decenii, de condu
cătorul partidului si statului nostru,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în comunicarea tovarășilor general
colonel dr. CONSTANTIN OLTEANU,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul
apărării naționale, si general-locotenent dr. ILIE CEAUȘESCU, adjunct
al ministrului apărării naționale,
secretar al Consiliului Politic Supe
rior al Armatei, intitulată „LUPTA
PENTRU FĂURIREA STATULUI
NAȚIONAL UNITAR ROMÂN ÎN
ÎMPREJURĂRILE INTERNE ȘI IN
TERNAȚIONALE
ALE ANILOR
1916—1918“ se subliniază că încunu
narea luptei poporului român pentru
făurirea statului său național unitar
a avut loc în împrejurările interne și
internaționale specifice și complexe
care au caracterizat cel de-al doilea
deceniu al secolului nostru.
Menționîndu-se că lupta națională
a românilor și a celorlalte popoare
avea loc în condiții externe determi
nate de declanșarea si desfășurarea
primului război mondial. în comuni
care se spune : Caracterul imperia
list al confruntării armate dintre
Puterile Centrale si Antantă nu a
exclus Insă prezențe distincte, con
stând In efort militar îndreptat spre

realizarea unor scopuri legitime ca
eliberarea de sub dominația străină
sau — cum a fost și cazul României
— înfăptuirea statului național uni
tar, ideal care a fost determinant
pentru angajarea României în război.
Este meritul secretarului general
al partidului nostru de a fi dezvăluit
falsitatea, inconsistenta, esența deni
gratoare a unor aprecieri care-și
făcuseră loc la un moment dat in
unele lucrări istorice și social-politice
și de a fi repus în drepturile sale
adevărul că deși .... primul război
mondial a avut un caracter impe
rialist, poporul român nu a partici
pat la acest război călăuzit de
intenții de cotropire șl anexiune
teritorială ; cedînd presiunilor pute
rilor Antantei, cercurile conducă
toare ale țării au hotărît intrarea
în război alături de Anglia, Franța
și Rusia care promiteau satisfacerea
dezideratului unității noastre națio
nale".
In continuare, în comunicare se
subliniază că momentul intrării
României în război a fost decis atît
pe baza opțiunii naționale, cît și în
urma intensificării acțiunii politicodiplomatice a puterilor Antantei,
preocupate într-o măsură crescândă
de grăbirea acestei decizii. În acest
context s-a arătat că activitatea
militară a României din anii 19161918 a fost expresia voinței clasei
muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății, cercurilor înaintate ale bur
gheziei, a întregului popor român
care și-a mobilizat toate resursele
economice, demografice, politice și
militare pentru a-și realiza unitatea
deplină la care rîvnise secole de-a
rindul.
Evidențiindu-se
efortul militar
depus de poporul român, începînd
din august 1916. comunicarea relevă
că el scoate în evidență puternicul
entuziasm, spiritul de jertfă, încre
derea românilor de pretutindeni în
justețea luptei pe care o purtau, în
victorie. Participarea armatei la
epopeea reîntregirii a fost comple
tată de acțiunile armate ale luptă
torilor fără uniformă care au dat un
ridicat tribut de sînge. În teritori
ile invadate de dușman s-a lovit
fără cruțare și permanent in for
țele inamice ; în zonele libere, ma
sele populare s-au angajat cu fer
mitate în susținerea frontului cu
cele necesare, anii 1916—1918 con
stituind o perioadă a unui autentic
patriotism de masă.
Efortul unificator al poporului
român, a cărui finalitate politică
s-a concretizat în istoricele hotărîri ale Marii Adunări Naționale
de la Alba Iulia — se spune mai
departe în comunicare — a avut loc
în codițiile prăbușirii țarismului și
ale destrămării monarhiei austroungare.
In încheierea comunicării se arată
că, prin luptă și jertfă,1 poporul fo"
mân și-a implinit năzuința sa mul
tiseculară de unitate și independență,
și-a realizat o patrie întregită pe te
ritoriile care îi aparțineau dintotdeauina.
In comunicarea „UNIREA DIN 1918
— OPERA ÎNTREGULUI POPOR
ROMAN. CONSOLIDAREA STATU
LUI NAȚIONAL UNITAR ROMAN,
CERINȚĂ VITALA A DEZVOLTĂ
RII SOCIETĂȚII ROMANEȘTI", to
varășul ȘTEFAN PASCU, membru
supleant al C.C. al P.C.R., președin
tele secției de științe istorice a Aca
demiei Republicii Socialiste România,
a evocat condițiile istorice fundamen
tale ale poporului român, care, de
la nașterea sa. a fost unitar, un sin
gur popor, cu o singură istorie —
cum demonstrează, in chip magis
tral. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, pre
ședintele tării — a fost unit totdea
una peste granițele artificiale des
părțitoare de frați.
In continuare, vorbitorul a pre
zentat evenimentele care au premers
și pregătit marele act de la 1 De
cembrie 1918. desfășurate într-o at
mosferă de emoție și entuziasm nemaiîntîlnite. Sînt evocate constitui
rea Consiliului Național Român din
Transilvania, alegerile pentru Marea
Adunare Națională, convocarea aces
tui for, precum și numeroasele acți
uni de adeziune care au avut loc
pretutindeni, la orașe și sate.
încoronarea apoteotică a nestrămu
tatei voințe, a subliniat vorbitorul,
se infăptuia la 1 Decembrie, la Alba
Iulia.
Se săvîrșea, astfel. Intr-o atmosfe
ră înălțătoare, cuprinsă de emoție
pină la extaz, prin chibzuință matu
ră a unui popor chemat să-și hotă
rască soarta, cel mai însemnat act
din istoria milenară, dramatică și
eroică a poporului român. Lepădînd
resentimentele și supărările acumu
late veacuri de-a rîndul, poporul ro
mân se înfățișa înaintea lumii mîndru și hotărît, senin și chibzuit, dînd
uitării. în clipele mărețe, suferin
țele îndurate, nedreptățile suferite,
chemând la marea sărbătoare pe toți
cei cu care era sortit să trăiască și
să muncească.
Putea afirma, astfel, cu îndreptă
țire nedezmințită, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, președintele țării, marele
gînditor și marele conducător al po
porului român, că „desfășurarea eve
nimentelor istorice demonstrează in
modul cel mai categoric faptul că
Unirea nu a fost efectul unei întîmplări, rodul unei simple conjunc
turi favorabile sau al înțelegerilor
intervenite la masa tratativelor, ci
rezultatul luptei hotărîtoare a celei
mai largi mase a poporului, un act
de profundă dreptate națională, rea
lizarea unei concordanțe legice între
realitatea obiectivă și drepturile ina
lienabile ale poporului, pe de o parte,
și cadrul național cerut cu stringență
de aceste realități, pe de altă parte".
Hotărirea. pronunțată fără echivoc
la 1 Decembrie, încheia un proces
lung și ireversibil, procesul înmănuncherii intr-un singur organism
statal unitar a tuturor românilor, a
tuturor energiilor creatoare de valori
materiale și spirituale.
în comunicarea „ADEZIUNEA
NAȚIONALITĂȚII GERMANE DIN
ROMANIA LA ACTUL ISTO
RIC AL MARII UNIRI", tovarășul
EDUARD EISENBURGER, membru
al C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului oamenilor muncii de naționali
tate germană, a relevat însemnăta
tea Marii Uniri din 1918, care a re
prezentat pentru poporul român în
cununarea și împlinirea aspirațiilor
sale milenare de unitate, expresia
politică a unui proces legic, obiectiv
necesar, eveniment salutat cu sim
patie și sprijinit de populația germa

nă de pe teritoriul țării noastre. O
serie de personalități ale sașilor din
Transilvania — a subliniat vorbito
rul — atrași de orientarea generaldemocratică a mișcării naționale ro
mânești, și-au manifestat încă cu
mult înaintea Unirii dorința de co
laborare cu românii.
La cîteva zile după Marea Adu
nare Națională de la Alba Iulia, Con
siliul Național Săsesc s-a întrunit in
tre 14—16 decembrie in ședință plena
ră la Sibiu, in cadrul căreia s-a recu
noscut noua realitate politică. La pu
țin timp, urmează pasul decisiv : re
prezentanții autorizați ai populației
săsești din Transilvania se adună in
orașul Mediaș la 8 ianuarie 1919, salutind călduros și în unanimitate
decizia luată la Alba Iulia din voința
poporului român. Caracteristic pen
tru dorința sinceră de integrare a
sașilor in noua patrie este și Pro
gramul Național adoptat de adunarea
lor reprezentativă („Sachsentag")
întrunită la 6 noiembrie 1919 la Si
ghișoara.
Atașamentul atît de cald al sașilor
și șvabilor fată de actul Unirii se
explică și prin conținutul Proclama
ției de la Alba Iulia. care promitea
tuturor cetățenilor tării, fără deose
bire de naționalitate, drepturi și li
bertăți egale, cu o generozitate pro
prie poporului român. Astăzi, statul
nostru național unitar — România
socialistă, patria comună a tuturor
fiilor acestui pămint — a dobindit o
forță de nezdruncinat ; ca niciodată,
poporul este strins unit in cadrul
Frontului Democrației și Unității So
cialiste — expresia coeziunii și uni
tății de granit a întregii națiuni, a
tuturor locuitorilor tării, avind ace
leași aspirații și năzuințe; Congresul
al XII-lea și Conferința Națională
ale Partidului Comunist Român, țn
baza unei strategii elaborate anume
pentru devenirea societății românești
contemporane, gîndită de secretarul
general al partidului, președinte
le Republicii. tovarășul Nicolae
Ceaușescu, aplicată cu feimitate. de
mocratic. drept și omenește pentru
toți fiii patriei, spre binele țării și
poporului, ne-au deschis noi căi de
continuă propășire, de înaintare ne
abătută pe calea socialismului și co
munismului.
în comunicarea „ECOUL INTER
NAȚIONAL AL LUPTEI POPORU
LUI ROMÂN PENTRU UNITATE
ȘI INDEPENDENȚA NAȚIONALA",
tovarășul MIIINEA GHEORGHIU,
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Academiei de științe sociale și
politice, a subliniat : Actul istoric de
la 1 Decembrie 1918 a fost rezultatul
luptei întregului popor român, acțiu
nea maselor populare din România,
cit și a românilor din teritoriile ro
mânești aflate încă sub dominația
străină, inscrilndu-se ca o componen
tă esențială a mișcării popoarelor din
centrul, răsăritul și sud-esrt.ul Euro
pei pentru formarea sau desăvârșirea
statelor naționale.
Politica internă și externă a făuri
torilor unității și independenței na
ționale a românilor nu putea deci
să nu se răsfringă și în judecata mar
torilor străini. Atît lupta multisecu
lară premergătoare, cit și Marea
Unire din 1918 s-au oglindit lin isto
riografia, documentele politice și
presa străină, cu justețe Și obiectivi
tate, atunci când culisele diplomației
n-au intervenit, uneori brutal, pen
tru a denatura adevărul și a dete
riora ecoul internațional meritat.
Prezentând pe larg amplul ecou pe
care l-a avut peste hotare lupta po
porului român pentru unitate și in
dependență națională, autorul comu
nicării arată că explicația unei au
diențe atit de largi și unanime a cau
zei român'ești in conștiința publică
internațională se află în exercitarea
liberă și deplină de către români a
dreptului imprescriptibil al popoare
lor la autodeterminare.
România în conștiința lumii — se
relevă in comunicare -e înseamnă as
tăzi identitatea noastră națională
afirmată cu vigoare în concertul na
țiunilor și, deopotrivă, acțiunea neo
bosită și rodnică a președintelui țării
noastre pentru ca, în lumea de azi,
poporul să-și ocupe locui pe care îl
merită, să-și tacă auzită propria-i
opțiune cu un aport pe cît de origi
nal, pe atît de bogat, nu numai la
deslușirea sensului epocii contempo
rane, dar și la identificarea căilor și
mijloacelor care să conducă la însă
nătoșirea climatului internațional, la
destindere, pace și cooperare între
popoare.
Activitatea dinamică, înnoitoare a
României, a președintelui Nicolae
Ceaușescu pe plan extern este pre
tutindeni cunoscută și stimată, ca o
puternică afirmare în conștiința lumii
și prin reliefarea hotărîrii popoarelor
de ă trăi libere, stăpîne în țara lor,
de a-și apăra independenta și suvera
nitatea, ca una dintre caracteristicile
dezvoltării sociale contemporane.
în comunicarea „UNITATEA OA
MENILOR MUNCII FĂRĂ DEOSE
BIRE DE NAȚIONALITATE — TE
MELIE A DEZVOLTĂRII DEMO
CRAȚIEI MUNCITOREȘTI. REVO
LUȚIONARE, A STATULUI NOS
TRU SOCIALIST", tovarășul MIHAI
GERE, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate
maghiară, a relevat că prin actul
istoric al creării statului național
unitar s-a implinit. de fapt, un
proces istoric îndelungat. în cursul
căruia s-a format și consolidat
națiunea română, s-au afirmat cu
tărie elementele sale constituti
ve. originea etnică comună, co
munitatea de limbă șl cultură, rela
țiile economice și spirituale indes
tructibile și permanente dintre toate
ținuturile locuite de români.
în condițiile înfăptuirii statului
național unitar român, populația
maghiară din România s-a integrat
în noile condiții Istorice, desfășurîndu-și activitatea, alături de în
treaga populație a țării, pentru
propășirea patriei comune pe calea
dezvoltării economice și politice
democratice, pentru întărirea uni
tății tuturor oamenilor muncii.
Partidul Comunist Român, călăuzindu-se de ideologia revolu
ționară a clasei muncitoare, abordînd realist existența naționalită
ților pe teritoriul țării, a acordat,
chiar de la înființarea sa, o aten
ție deosebită problemei naționale,
pronunțîndu-se cu fermitate pentru
deplina egalitate în drepturi a tu
turor oamenilor muncii, luptind
permanent împotriva oricăror forme
de exploatare și asuprire socială și
națională, împotriva naționalismului

și șovinismului de orice fel, pentru
apărarea intereselor celor ce mun
cesc.
în continuare, în comunicare se
menționează că în procesul revolu
ției și construcției socialiste proble
ma națională și-a găsit rezolvarea
pe baza politicii juste, revoluționare
a Partidului Comunist Român, pri i
statornicirea deplinei egalități în
drepturi a tuturor cetățenilor patri
ei. fără deosebire de naționalitate.
Partidul nostru a privit rezolvarea
problemei naționale în contextul larg
al înaintării României pe calea fău
ririi orinduirii socialiste, pornind de
la faptul că bunăstarea materială și
spirituală, drepturile și libertățile
fiecăruia se pot realiza si afirma nu
mai în cadrul dezvoltării generale a
țării, al libertății și independenței
întregului popor ; propășirea tării pe
calea progresului creează condiții
superioare și manifestării naționali
tăților.
Putem afirma cu mîndrie că parti
dul nostru, și în primul rînd secreta
rul său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. are meritul istoric incon
testabil de a fi elaborat și aplicat
in viață o concepție științifică, atot
cuprinzătoare pentru rezolvarea jus
tă. marxist-leninistă a problemei na
ționale în România.
în continuare s-au evidențiat mo
dalitățile practice de realizare a ega
lității depline în drepturi a tuturor
naționalităților ; dezvoltarea econo
mică. folosirea liberă a limbii ma
terne, participarea democratică la
conducerea statului și a treburilor
obștești, reprezentarea largă, propor
țională. in organele superioare de
partid și de stat, subliniindu-se că
unitatea tuturor oamenilor muncii,
fără deosebire de naționalitate, se ba
zează pe comunitatea de interese șl
de țeluri, de idei și convingeri poli
tice, morale și spirituale, ea afirmindu-se ca principală forță motrice a
progresului general al țării.
în comunicarea „UNITATEA ȘI
COEZIUNEA ÎNTREGULUI POPOR
ÎN JURUL PARTIDULUI. AL SE
CRETARULUI SAU GENERAL. TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
— FACTOR FUNDAMENTAL AL
FĂURIRII SOCIETĂȚII SOCIALIS
TE MULTILATERAL DEZVOLTA
TE ÎN PATRIA NOASTRĂ", pre
zentată de tovarășul ION URSU,
membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-vicepreședinte al Consiliului
Național pentru Știință și Tehno
logie, se subliniază : Cinstind as
tăzi Unirea și întreaga istorie care
a zămislit-o, se cuvine să aducem,
prin urmare, omagiul nostru cel mai
adînc Partidului Comunist Român,
moștenitorul șl continuatorul acestei
opere, tovarășului Nicolae Ceaușescu,
Secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii — omul de înaltă
conștiință, spiritualitate și omenie
care a dat, ca niciodată, acestui popor unitate și coeziune in jurul unor
mărețe sarcini istorice.
Restabilit pe deplin în demnitatea
și recunoașterea valorilor sale, po
porul și-a unit rindurile în jurul
partidului, pentru că acesta — prin
programele sale de dezvoltare eco
nomică, politică și social-culuirală —
l-a propus, pentru prima oară in În
treaga noastră istorie modernă, un
ansamblu de țeluri clare, pozitive,
concrete șl programatice, generatoare
de adeziune profundă, entuziasm și
încredere în progres.
Cu deosebire după Congresul al
IX-lea al partidului, programele de
dezvoltare economico-socială, efortul
de investiții întemeiat pe asumarea
curajoasă și înțeleaptă a unei im
portante rate a acumulării din veni
tul național au lansat țara in prima
ei epocă de autentică creștere eco
nomică, cu țelul limpede afirmat de
a lichida moștenirea înapoierii, de a
reduce in ritm alert decalajele ce ne
separau de țările cu economie dezvol
tată.
Prin grija și sub Îndrumarea ne
mijlocită a secretarului general al
partidului — se relevă în comunicare
— țara și-a reorganizat din temelii,
în acești ani, structurile cercetării
științifice, dezvoltării tehnologice și
introducerii progresului tehnic. Sub
conducerea tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, emi
nentă personalitate a vieții știin
țifice și politice de largă recunoaștere
și prețuire internațională, cerce
tarea științifică și tehnologică din
țara noastră este în prezent pu
ternic angajată în transpunerea în
viață a primelor programe-directivâ
de reală și cuprinzătoare perspectivă
pe care le-a cunoscut vreodată —
aprobate de Congresul al XII-lea și
Conferința Națională ale partidului.
Asigurtnd națiunii superioara co
eziune în jurul centrului ei vital —
partidul — programele epocii noastre
s-au inscris consecvent in orbita ace
leiași idei strategice fundamentale —
rod al unei profunde și clarvăzătoare
reflecții asupra evoluției, stadiului
și perspectivelor societății românești
— datorate secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. idee ce definește drept
orientare și țel al nostru făurirea
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre
comunism.
Poporul s-a unit în jurul partidu
lui, al secretarului său general pen
tru că ceea ce i s-a cerut răspunde
chemării și dorinței sale dintotdeauna: să construiască, să creeze in
tens în folosul său, în pace, bună înțe
legere și conlucrare cu întreaga lume.
Determinind profunde transformări
în conștiința și comportamentul so
cial al oamenilor, potențarea re
ciprocă între puterea — cucerită !
pentru popor în virtutea năzuințelor
sale șl transmisă poporului — și ade
vărul pentru triumful căruia poporul
a dorit puterea, face ca întreaga țară
să nutrească astăzi cea mai deplină
încredere în partid. In secretarul său
general. în care recunoaște cu
profundă stimă, admirație și recunoș
tință, un om de omenie, un om între
oameni, pe cel mai iubit fiu al ei.
★
La încheierea lucrărilor sesiunii
științifice omagiale, într-o atmosfe
ră insuflețitoare, de puternică vibra
ție patriotică, de profundă dragoste
și caldă recunoștință față de con
ducătorul partidului și statului nos
tru, participanții au adresat o
telegramă COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

PAGINA 3

SCINTEIA — duminică 27 noiembrie 1983

O ÎNALTĂ ÎNDATORIRE PATRIOTICĂ

Aplicarea neabătută a măsurilor de reducere
a consumului de energie și combustibili
în interesul societății și al fiecărui om al muncii

PE PRIMUL PLAN - asigurarea tuturor condițiilor
pentru desfășurarea normală a activității economice
Prin măsurile luate la indicația conducerii partidului, producția de energie electrică a termocentralelor este de na
tură să asigure desfășurarea normală, cu rezultate bune, a întregii activități productive in toate întreprinderile, la toate
locurile de muncă, ÎN CONDIȚIILE RESPECTĂRII CU STRICTETE A NORMELOR TEHNOLOGICE DE CONSUM Șl REDUCERII CU
CEL PUȚIN 50 LA SUTĂ A CONSUMURILOR ENERGETICE GENERALE CARE NU SiNT LEGATE DE PROCESELE TEHNO
LOGICE,'A CONSUMULUI CASNIC, A ILUMINATULUI PUBLIC, A CONSUMURILOR ENERGETICE DIN INSTITUȚII. Numai și
numai pe această cale se pot asigura realizarea produselor de care țara are nevoie și, implicit, veniturile din muncă ala
tuturor oamenilor muncii.

• Funcționarea normală, neîn
treruptă a tuturor capacităților de
producție reprezintă o obligație
esențială pentru toate colectivele
muncitorești.
• Pentru consumul tehnologic,
energia electrică și gazele naturale
necesare trebuie asigurate integrai,
în conformitate cu programele
stabilite.

• Nu se admite sub nici un mo
tiv, și cu atît mai mult din motive
energetice, oprirea activității pro
ductive în nici o întreprindere sau
unitate de producție.
• In toate unitățile economice
trebuie acționat energic pentru
realizarea în bune condiții a pla
nului pe acest an la toți indicatorii,
pentru realizarea integrală a sar
cinilor de export.

/n fiecare întreprindere, la toate produsele

Normele tehnologice de consum - respectate cu strictete I
• In toate unitățile economice
să fie intensificată activitatea co
misiilor energetice, care trebuie să
facă zilnic controale și să urmă
rească respectarea riguroasă a nor
melor tehnologice de consum la
fiecare produs și în fiecare secție
de fabricație, să ia măsuri con
crete pentru reducerea în conti
nuare a consumurilor de energie,
pentru elaborarea unor tehnologii
cu consumuri cît mai reduse.
• Să se evite cu desăvîrșire
funcționarea în gol sau sub capa

citatea nominală a mașinilor-unelte,
a tuturor utilajelor productive.
• Unitățile economice care lucrea
ză în trei schimburi, fără să aibă
regim de „foc continuu" și la care
schimbul III nu este complet în
cărcat, să-și organizeze procesul
de producție în două schimburi,
decalînd programul schimbului II
între orele 22-7.
® Să fie revizuite și etanșeizate
toate instalațiile și circuitele de aer
comprimat, să fie eliminată orice
sursă de risipă a agenților termici
tehnologici.

Consumurile energetice generale,
nelegate de procesele tehnologice
- reduse cu cel puțin
• In fiecare întreprindere să se
stabilească și să se urmărească
distinct consumurile tehnologice de
cele generale, care nu sînt legate
de procesele tehnologice, luîndu-se măsuri pentru reducerea
acestora din urmă cu cel puțin
50 la sută.
• In toate halele de producție să
se sectorizeze și raționalizeze ilu
minatul, să se coboare corpurile
de iluminat cît mai aproape de
locurile de deservire a mașinilor
și utilajelor.
• Prin acțiuni gospodărești să se
etanșeizeze ferestrele și căile de

acces pentru a nu se pierde căl
dura din halele de producție și din
alte încăperi.
• Trebuie să se reducă la jumă
tate iluminatul și încălzitul în bi
rouri, spații administrative, magazii
și depozite, pe rampe de transport.
• Activitatea în sectoarele funcțio
nale din întreprinderi trebuie astfel
organizată încît să fie folosită cît
mai mult lumina naturală.
• In incinta întreprinderilor, pe
toate căile de acces și în depozi
tele în aer liber să se asigure ilu
minatul numai acolo unde este
strict necesar.

REDUCEREA
CONSUMURILOR
ENERGETICE CU
in locuințe, instituții, unități sodul-ailturule,
tomerriule, in tonte locurile publice
Reducerea cu 50 la sută a consumu
rilor generale de energie electrică, ter
mică, dc gaze, introducerea in fie
care localitate, instituție, locuință a
unui regim rațional, exigent, de
strinsă economie, face parte din mo
dul chibzuit de a fi. de a gospodări, din
capacitatea elementară a fiecăruia de
a ințelege și respecta raportul dintre
trebuințe și resurse, dintre cerințe și
posibilități. Mai ales in actualele îm

fabrici, pe șantiere, in unități agricole,
ci — sub aspectul asigurării resurselor
energetice — și in afara orelor de lu
cru, in viata obișnuită, acasă la fiecare.
Fiecare watt de energie electrică, fie
care decimetru cub de gaz sau de abur,
fiecare calorie economisită in sectoa
rele neimplicate direct in procesele
tehnologice întărește in mod automat
puterea, condițiile de funcționare in
unitățile productive.

prejurări, aduse Ia cunoștința întregu
lui popor, regimul sever de economii
dc energie, avind ca limită minimală
reducerea cu jumătate a consumurilor,
este de natură să asigure cantitățile
de energie strict necesare continuării
normale a proceselor de producție, a
activității creatoare neîntrerupte in
fiecare unitate productivă, la fiecare
loc de muncă. In actuala situație, soar
ta producției se hotărăște nu numai in

Pentru un consuni cu 50 la sută mai mic
De energie electrică
• Sărămînă în func
țiune un sin
gur bec, aprins doar pe
timpul cît se
află un om în
încăpere.
• Becuri’e
mari trebuie
înlocuite cu
becuri de pu
tere redusă,
inclusiv
do
15 W.
® Trebuie
redus la stric
tul
necesar
spațiul ilumi
nat din fieca
re locuință.
• Să se re
nunțe com
plet la apa
ratele elec
trice de în
călzit, la fri
gidere, să nu
se folosească aparate de uz cas
nic care pot fi înlocuite prin munci
gospodărești.
• Aparatele de radio, celelalte
aparate electronice să fie folosite
numai perioade scurte de timp.
• Să se renunțe cu desăvîrșire
la iluminatul din fața locuințelor,
al balcoanelor, curților, garajelor,
magaziilor.
• Să se reducă la minimum ilu
minatul holurilor scărilor, prin redu
cerea numărului de becuri și înlo
cuirea întrerupătoarelor din holurile
comune ale blocurilor cu automate
de scară.
• Programele de activitate ale
instituțiilor, programul activităților
cuitural-artistice, manifestărilor spor
tive trebuie adaptate astfel încît
să fie folosită lumina zilei.

® Se interzice folosirea în birou
rile instituțiilor de orice fel a apa
ratelor electrice de încălzit, iar în
timpul iernii, a aparatelor și insta
lațiilor frigorifice.
• Să se reducă la strictul nece
sar numărul becurilor și al celor
lalte instalații de iluminat public.
• Să fie menținut pe timpul
nopții, în magazine, numai becul
de veghe, de mică putere.
® Să fie scoase din funcțiune
circuitele de iluminat de pe arte
rele și din zonele nefrecventate.
• Să se renunțe complet la fo
losirea firmelor și reclamelor lumi
noase.
• La sate să se renunțe com
plet la becurile instalate pe străzi.

De gaze naturale
• Să se reducă la strictul nece
sar timpul de funcționare a arză
toarelor, să se excludă funcțio
narea lor în gol.
® Trebuie înlocuite arzătoarele
neeconomicoase în imobilele în
călzite cu gaze.
• Se interzice folosirea gazelor
de la bucătărie pentru încălzirea
camerelor.
• Să fie verificate și refăcute
Izolațiile termice ale cazanelor și
conductelor.

De energie termică
® Centralele și punctele termice
să funcționeze după programe fer
me, livrînd agent termic numai di
mineața și în cursul serii.
® Locatarii vor lua măsuri pen
tru eliminarea oricărei pierderi de
căldură din apartamente, prin buna
izolare a ușilor și ferestrelor, a
celorlalte spații din părțile comune
ale imobilelor.
• Vor fi închise instalațiile de
încălzire din spațiile unde nu se
locuiește (spălătorii comune, ga
raje, holuri etc).

CETĂȚENI DE IA ORAȘE Șl SATE!
■ ■iwmi

Acționați cu hotarire, zi de zi, pentru încadrarea
strictă în normele tehnologice de consum la fiecare
produs, în fiecare sector și în fiecare întreprindere,
pentru aplicarea de noi măsuri de reducere a
consumurilor de energie electrică și combustibili!

■ i.imw» ■

wh

>m

Dovediți chibzuință și înaltă răspundere civică, pentru
a reduce cu cel puțin 50 la sută consumurile casnice
de energie electrică și gaze naturale! Evitați orice
consum inutil, orice risipă! Aceasta este în interesul
țării, al fiecăruia dintre noi!
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1918-1989
„București - centru
al luptei pentru unitate,
independență

și progres*'
Aniversarea marelui act istoric al
făuririi statului național unitar ro
mân, sărbătoare a intregului nos
tru popor, a prilejuit și în capi
tala patriei, la fel ca in celelalte lo
calități de pe întregul cuprins al
României socialiste, organizarea și
desfășurarea unui complex de ma
nifestări evocatoare. Toate aceste
manifestări politico-ideologice, ști
ințifice, cultural-artistice, care au
loc in unități economice, in insti
tuții, în școli și facultăți, in lăca
șuri de cultură și artă, scot in evi
dență un fapt fundamental al is
toriei patriei : acela că idealul mă
reț al unității noastre naționale,
pentru care au luptat, secol după
secol, generație după generație,
înaintașii. încununat de actul is
toric de Ia 1 Decembrie 1918, este
ridicat azi, in epoca cea mai glo
rioasă din întreaga existență a po
porului nostru, la puterea implinirilor profunde.
Aceste idei, aceste adevăruri au
fost relevate cu pregnanță în cadrul
unor cicluri de expuneri, între care:
„Precursori ai ideii de unitate na
țională", „Anul 65 al unirii noas
tre", „Unirea — împlinitul vis de
milenii", „Ctitori de țară în con
temporaneitatea lor". Expunerile au
fost prezentate in întreprinderi și
instituții bucureștene.
Un mare număr de oameni al
muncii din Capitală participă, în
aceste zile, la expuneri pe tema :
„Problema unității naționale in
Programul P.C.R., în opera tovară
șului Nicolae Ceaușescu". In lumi
na unor documente politice de o
importanță fundamentală este sub
liniat. în cadrul expunerilor, mo
dul strălucit în care secretarul ge
neral al partidului nostru abordea
ză evenimentele esențiale ale dez
voltării. de-a lungul timpurilor, a
patriei noastre — adevărat model
de înțelegere și interpretare a is
toriei poporului român.
Alte numeroase manifestări, in
tre care simpozioane, expoziții,
spectacole omagiale, au loc in aproape toate întreprinderile și in
stituțiile din Capitală, in unități de
invățămînt.
De un interes larg se bucură ex
poziția „București — centru al
luptei pentru unitate, independen
tă și progres". Această deosebit de
interesantă expoziție, organizată
de Muzeul de istorie a municipiu
lui București, este prezentată lo
cuitorilor Capitalei la locurile lor
de muncă, în întreprinderi și insti
tuții. Momentul inaugural a avut
loc, zilele trecute, la întreprinde
rea „23 August". Documentele, fo
tografiile expuse redau marile mo
mente ale participării Bucureștilor
și bucureștenilor, din cele mai vechi
timpuri și pînă la 1 Decembrie 1918,
la lupta pentru înfăptuirea unității
naționale, „visarea iubită" a româ
nilor, cum spunea Nicolae Bălcescu.
Un loc important în cadrul expo
ziției îl dețin momentele referi
toare la lupta muncitorimii bucu
reștene. sub conducerea partidu
lui comunist, pentru apărarea uni
tății naționale, a integrității pa
triei. Numeroase documente pre
zintă noua istorie a țării, ilustrind
mărețele înfăptuiri ce intregesc bio
grafia eroică a Capitalei în acești
•ni glorioși ai „Epocii Nicolae
“Ceaușescu" — epoca celor mai
rodnice împliniri din întreaga exis
tență a României. (A. Vasilescu).

La Casa tineretului din Timișoara
a avut loc o sesiune științifică cu
tema „Făurirea statului național
unitar român — încununarea
luptei românilor pentru unitate.
Independență și progres social. Uni
tatea poporului în jurul partidului,
al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — factor
hotărîtor al făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate și al
întăririi capacității de apărare a
patriei". Au prezentat comunicări
specialiști în domeniul istoriei și
cadre militare din București și Ti
mișoara.
„Formarea statului național uni
tar român — moment crucial in
lupta maselor populare pentru li

Manifestări științifice
și cultural-educative
consacrate Unirii
bertate și progres. Unitatea și
coeziunea intregului popor in jurul
partidului — factor fundamental al
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România".
Sub acest generic la Ploiești a
avut loc o sesiune de comuni
cări. în continuare participanții la
sesiune au vizionat expoziția fotodocumentară și de carte politică și
socială, precum și spectacolul de
muzică și poezie, „Numească-se
unire acest pămint", susținut de
formații artistice laureate ale Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei".

La Galeria de artă „Ștefan Luchian" din Botoșani s-a deschis ex

„Aron Cotruș" din localitate, o șe
zătoare literară sub genericul
„Scriitorii și Unirea". Casa de cul
tură a studenților din Sibiu a găz
duit spectacolul omagial „Unirea,
vis împlinit", precedat de o altă
semnificativă manifestare educativ-patriotică organizată la Institu
tul de învățămint superior din Si
biu, intitulată
„Studențimea ro
mână și actul Unirii". (Nicolae
Brujan).

In organizarea Cabinetului jude
țean pentru activitatea ideologică
și politico-educativă Sălaj, s-a des
fășurat, la Zalău, sesiunea de co
municări cu tema „Lupta pentru
independență și unitate național-

Ni-i unitatea flamură
și scut
Sunau a tulnic clipele-n cetate
La Alba lulia și-n Tricolor,
Un tînâr griu se infrățește-n dor —
O Țară Românească în dreptate.
Prin porți de aur Horia intrase
Cu moții răzvrătiți de la Abrud,
Batea a ger din miazănoapte, crud,
Dar in Ardeal se împrimăvărase.

Și se legă meleagu-n Unitate
Intr-un rotund și cald și viu izvod ;
Acum Unirea se-mplinește-n rod
In românească, demnă libertate.
Sunau a tulnic clipele-n cetate...

In Țara ca un fagure de miere,
In Timpul Ceaușescu — drept și demn
Ne este fapta rost deplin, indemn
Inveșniciți în muncă și in vrere.
Uniți in cuget și-n simțire trează
Ne e Partidul flacără și sens
Și doru-i mai curat, solar și dens
In patria cu inimă vitează.
Și nu ne coacem piinea în durere,
Ni-i unitatea flamură și scut ;
Sîntem aici din legendar trecut,
Zidindu-ne columnă dreaptă-n vrere.

)
)

î
)
)
)
*

In ziua de 26 noiembrie a.c., la
Academia de studii economice din
Capitală s-au desfășurat lucrările
sesiunii științifice „65 de ani de la
făurirea statului național unitar
român", manifestare dedicată mă
rețului act istoric de la 1 decem
brie 1918. Au luat parte cadre di
dactice, cercetători, studenți din
academie, oameni ai muncii si spe
cialiști din unități productive.
Comunicările prezentate au rele
vat semnificația actului de la 1
Decembrie 1918, moment crucial
în viața poporului român, rolul
Marii Uniri pentru progresul economico-social al României, evoluția
ideii de unitate națională în gîndirea social-economică românească
din epoca modernă. A fost subli
niat rolul Partidului Comunist
Român ca forță politică conducă
toare în lupta pentru eliberare
națională și socială, unitatea moral-politică a tuturor membrilor
societății noastre socialiste în pro
cesul făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintării
României spre comunism. Comu
nicările au abordat, de asemenea,
aspecte esențiale ale dezvoltării
economico-sociale a României con
temporane, realizările obținute de
poporul român în edificarea noii
orinduiri socialiste îndeosebi în
perioada inaugurată de Congresul
al IX-lea al partidului în dome
niul industrializării socialiste, a
Înfăptuirii noii revoluții agrare, a
dezvoltării echilibrate și armo
nioase a tuturor județelor și loca
lităților țării, premise certe ale
întăririi independenței și suvera
nității naționale.
La Muzeul de etnografie din
Slobozia este deschisă expoziția
„Unitatea civilizației tehnice popu
lare din România — tradiții și
înfăptuiri muzeografice", organi
zată în colaborare de Muzeul
Brukenthal Sibiu (muzeul tehnicii
populare) și Muzeul județean Ialo
mița. Expoziția reunește docu
mente și piese muzeale de o va
loare excepțională: machete de in
stalații tehnice țărănești realizate
cu prilejul expoziției etnografice
organizate de Societatea „Astra"
la 1905 ; teascuri cu șurub ; ciu
turi de moară ; un vagonet folosit
în minele de aur din Transilvania,
precum și alte unelte și ustensile
folosite în diverse activități și
ocupații la români pe malurile
Dunării și la poalele Carpaților.
In expoziție se subliniază și
printr-un bogat material docu
mentar (hărți, fotografii, statis
tici) creația tehnică populară din
România, unitatea acesteia pe în
treg cuprinsul patriei, dialogul
poporului român cu civilizațiile
tehnice din lume. (Mihai Vișoiu).

In comuna Nușeni din județul
Bistrița-Năsăud a fost vernisată
expoziția de carte „Noi vrem să
ne unim cu țara !“. iar în conti
nuare a avut loc șezătoarea lite
rară „înalță-te. frumoasă țară".
In Feldru a fost prezentată publi
cului expunerea cu tema „Desăvirșirea statului național unitar,
operă a întregului popor român",
iar la Căminul cultural din Chiochis montajul literar-muzical „Uniti în cuget si-n simțiri". Specta
cole omagiale dedicate aceluiași
istoric eveniment au avut loc și la
Zagra. Rebra. Șieu-Măgheruș, Viile
Tecii. Șanț. Nepos etc. (Gheorghe
Crisan).

Timp de zece zile, în municipiul
Suceava s-au desfășurat, in cadrul
celei de-a 3-a ediții a „Decadei cul
turii sucevene", bogate și complexe
acțiuni politico-educative și cultu
ral-artistice. Manifestarea a cuprins
simpozioane și expuneri despre
semnificația înfăptuirii în 1918 a
idealului de veacuri al poporului
nostru — unitatea națională, seri de
muzică și poezie, întîlniri ale unor
scriitori cu cititorii, expoziții de
carte, artă plastică, gale ale filmu
lui de amatori. Momentul final al
decadei a fost marcat de un
spectacol literar-muzical-coregrafic
Intitulat : „Omagiu muncii". în ca
drul căruia pe scena Casei de cul
tură a sindicatelor au evoluat formsftîi artistice, interpreți și creatori
suceveni laureați al Festivalului
național „Cîntarea României". (Sava
Bejinariu).

In organizarea Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., la Casa de
cultură a municipiului Brașov
s-a desfășurat simpozionul „Făuri
rea statului național unitar român
— moment crucial în lupta maselor
populare pentru libertate și pro
gres. Unitatea si coeziunea între
gului popor în jurul partidului,
factor fundamental al făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate". O expoziție de pictură,
grafică, sculptură și artă decora
tivă, dedicată împlinirii a 65 de
ani de la Unire, cuprinzînd lucrări
din patrimoniul muzeistic, pre
cum și lucrări realizate de plastisemn
de
cieni brașoveni în
aleasă cinstire a apropiatei ani
versări. s-a deschis. Ia Muzeul de
artă din Brașov. (Nicolae Mocanu).
La sala „Alfa" a Galeriei de artă
din Arad s-a deschis o expoziție
de artă plastică. Sînt expuse 47
lucrări de pictură, grafică, sculp
tură și tapiserie, semnate de 26
artiști plastici arădeni. Cen
trul de librării și Biblioteca jude
țeană Arad au organizat o expo
ziție de carte In holul Teatrului
de stat. Sînt expuse lucrări funda
mentale cu privire la istoria multi
milenară a României. (Tristan
Mihuța).

„Unirea în memoria documente
lor" este genericul unei interesan
te expoziții selective de carte și de
documente deschise la biblioteca
„Astra" din Sibiu. Un simpozion
cu tema „65 de ani de la făurirea
6tatului național unitar român" a
avut loc la complexul muzeal din
Sibiu. La Mediaș s-a desfășurat,
în organizarea Asociației scriitori
lor din Sibiu In colaborare cu ce
naclurile „Octavian Goga" și

La Oradea, a avut loc sesiunea
de comunicări „Perenitatea luptei
pentru unitate națională și inde
pendență statală in conștiința po
porului român", manifestare orga
nizată de Comitetul de cultură și
educație socialistă al județului Bi
hor. filiala locală a Arhivelor Sta
tului, Centrul de studii și cerce
tări de istorie și teorie militară și
Academia militară.

La Cabinetul județean Tulcea
pentru activitate ideologică și po
litico-educativă a avut loc un
simpozion în cadrul căruia au fost
prezentate referatele : „Realizarea
statului național român — operă a
întregului popor". „Idealul Unirii,
împlinit în anii socialismului",
„Ecoul actului Unirii din 1918, oglindit în presa vremii". „Cadrul
politic internațional In care a fost
înfăptuit statul national unitar
român". (Neculai Amihulesei)

In Țara ca un fagure de miere...

George COANDA

poziția omagială „Culorile patriei".
Sînt prezentate peste 30 de lucrări
din colecțiile de artă ale muzeului
județean semnate de artiști plas
tici clasici și contemporani și
inspirate din trecutul de luptă al
poporului nostru, din prefacerile
înnoitoare petrecute pe pâmîntul
țârii în anii socialismului.

statală, trăsătură fundamentală a
Istoriei României". (Eugen Teglaș).

Cu prilejul împlinirii a 65 de ani de la făurirea statului național unitar român

ROMANIA-FILM prezintă între 28 noiembrie-4 decembrie la cinematograful PATRIA

din Capitală ciclul

UNIREA - MOMENT EPOCAL IN LUPTA POPORULUI NOSTRU PENTRU UNITATE,
PROGRES SOCIAL

INDEPENDENTĂ SI

A gîndi și interpreta dialectic
realitățile vieții sociale
Există în istoria umanității perso
nalități de mare valoare, esențiale,
care se remarcă prin vastitatea cu
noștințelor, prin profunzimea erudi
ției și, deopotrivă, prin generozitatea
cu care se consacră unui ideal social,
luptei pentru dreptate și libertate so
cială. O asemenea personalitate a
fost Friedrich Engels, de la a cărui
naștere se implinesc 163 de ani. Sa
vant de impresionantă multilaterali
tate, organizator, alături de prietenul
și tovarășul său K. Marx, al luptei de
eliberare socială și politică a prole
tariatului, Engels a înscris un aport
deosebit de important la dezvoltarea
tuturor laturilor revoluției săvîrșite
In gîndirea socială de către materia
lismul dialectic și istoric, iar după
moartea autorului „Capitalului" a
dezvoltat și apărat teoria revoluțio
nară împotriva diferitelor încercări
de a o deforma. Alături de Marx,
Engels a adus o mare contribuție la
transformarea socialismului din uto
pie în știință, la descoperirea unor
legități care au călăuzit și călăuzesc
lupta revoluționară a maselor pen
tru progres social, cum sînt mecanis
mele exploatării capitaliste, rolul is
toric al proletariatului, lupta de
clasă ca forță motrice a istoriei,
unele principii fundamentale ale cu
ceririi puterii și edificării noii orin
duiri. Pe drep
*
cuvînt. arăta Le
nin. că „marxis
mul nu poate fi
163 de ani
înțeles si nu poa
te fi expus în de
plinătatea Iui fără
a se tine seama de toate operele Iul
Engels".
In cadrul „diviziunii muncii" cu
prietenul său Karl Marx, Engels și-a
concentrat cu deosebire atenția în
direcția elaborării sistemului de ca
tegorii și principii explicative ale
materialismului dialectic prin gene
ralizarea marilor transformări pe
trecute în cunoașterea științifică din
epoca sa, cit și prin reevaluarea cri
tică a gîndirii filozofice și științifi
ce de pină atunci.
După cum se știe, Engels a trăit
Intr-o perioadă de furtunoasă dez
voltare a științelor, care a spulberat
orice pretenție de a încadra ansam
blul cunoștințelor în sisteme închise
și definitive, impunînd dialectica ma
terialistă drept „o necesitate abso
lută pentru științele naturii". Prin
cipiul pe care l-a enunțat — „cu fie
care mare descoperire științifică
materialismul trebuie să-și schimbe
forma" — a fost ilustrat cu strălucire
de Engels însuși. „Dialectica naturii"
este rodul unor studii îndelungi
și aprofundate, al consultării unei
vaste literaturi, cuprinzînd cele mai
semnificative opere științifice din
principalele domenii de cercetare ale
vremii. Generalizarea teoretică a
progreselor cunoașterii din vremea
sa, evidențierea unor teze, legități
și adevăruri de mare importanță
pentru întreaga știință au fost posi
bile tocmai ca urmare a studierii
minuțioase a munți întregi de fapte
și descoperiri, a cercetării atente a
legăturilor și conexiunilor iri care
se aflau acestea.
Desigur, un tablou al Ideilor filo
zofice formulate de Engels pornind
de la progresele științelor naturii ar
fi în cadrul de față greu de recon
stituit ; din el nu pot lipsi însă ase
menea contribuții de seamă, cum ar
fi elaborarea conceptului de mate
rie, prevenirea împotriva pericolu
lui substanțialismului și realismu
lui naiv ; dezvăluirea de noi laturi
dialectice ale principiului materia
list al unității dintre materie și
mișcare ; evidențierea aspectului ca
litativ al ideii inepuizabilității și
indestructibilității materiei, conce
perea intr-o perspectivă dialectică
a principiului determinismului.
Propunîndu-ne să relevăm succint
actualitatea unora din aceste teze,
se cuvine să ne oprim mai întîi
asupra ideii de devenire, de evolu
ție. Engels a dezvoltat una din cele
mai aspre critici la adresa moduri
lor statice și mecaniciste de gîndire,
care se impuseseră cu deosebită
forță de-a lungul timpului. Pentru
filozofia dialectică — releva el —

tV
PROGRAMUL 1
9.30 Bucuriile muzicii. Enesclana
10,00 De strajă patriei
10.30 Viața satului (parțial color). Din
sumar : • Orientările și cerințele
formulate de tovarășul
Nicolae
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R.
— program de muncă însuflețitor
pentru îndeplinirea obiectivelor
dezvoltării economico-sociale
a
patriei. Pregătirea temeinică a vii
toarelor recolte • Săptămîna agricolă în imagini
11.30 Columne ale istoriei. Azi, muni
cipiul Alba lulia
11.45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical (parțial color)
• Telesport
17.45 Film serial : „Cervantes
*
(color).
Episodul 6
18.35 Micul ecran pentru cel mici
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Energia, o problemă a noastră, a
tuturor
19.30 Unire, de-apururl Unire. Spectacol
festiv realizat la Alba lulia (color)
20,25 Film artistic : „Vom trăi șl vom
vedea" — producție iugoslavă (co
lor). Premieră TV. Scenariul
și
regia : Bruno Gamulin, Millvoj
Puhlovski
21.45 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

In program : MIHAI VITEAZUL —28 noiembrie, LA RĂSCRUCEA
MARILOR FURTUNI — 29 XI, MUNȚI tN FLĂCĂRI — 30 XI,
PENTRU PATRIE — 1 decembrie, ECATERINA TEODOROIU —

2 XII, PE AICI NU SE TRECE — 3 XII, PUTEREA ȘI ADE
VĂRUL — 4 XII
Manifestări asemănătoare continuă să se desfășoare în toate jude
țele țării in organizarea întreprinderilor cinematografice județene.

9.30 Almanahul familiei
9,45 Anul 1918. Mărturii
fotografice.
Reportaj
10,00 Matineu simfonic
11.30 Muzică ușoară
12,00 Instantanee
12,15 Melodii populare
12.45 Carnet cultural
13.10 Farmecul muzicii
14.45 Clubul tineretului
15.10 Teatru TV : „Zorii Unirii
,
*
de
Mircea Bradu șl Dumitru Chirilă.
Regia artistică : Constantin Dinischiotu, Nae Cosmescu
16.35 Desene animate : Sindbad marina
rul
17,00 Serată muzicală TV. Marile poeme
ale Unirii
19,00 Telejurnal
19,20 Energia, o problemă a noastră, a
tuturor
19.30 Telerama
20,00 Caleidoscop muzical
20,40 Din marea carte a patriei. Monu
mente închinate Voievodului Uni
ficator
21,05 Melodii îndrăgite
21.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

„nimic nu este definitiv, absolut,
sacru ; ea dezvăluie nestatornicia la
toate și in toate și in fața ei nu rămine in picioare nimic in afară de
procesul continuu al devenirii și al
dispariției". împotriva concepției
despre adevărurile imuabile, el sub
linia virtuțile metodei dialectice și
istorice care „dizolvă toate repre
zentările despre un adevăr absolut
și definitiv".
După o perioadă In care a fost
supralicitată cercetarea de tip structural-analitic, ideea evoluției fiind
considerată chiar o „naivitate" a se
colului trecut, progresele spectacu
loase ale științei contemporane au
readus cu putere în actualitate teza
evoluției. De la cercetarea macrocosmosului la cea a microcosmosu
lui, pînă la teoria formelor organi
ce, ideea evoluției a devenit tema
centrală a modului de gindire teo
retic din științele naturii, confirmind justețea tezei lui Engels pri
vind dialectica imanentă a naturii.
Ca întotdeauna în perioadele de
puternică afirmare a științei, astăzi
capătă o deosebită actualitate ideea
unității dialectice dintre filozofie și
știință. Adevărul formulat de En
gels potrivit căruia „celui care se
ocupă de probleme teoretice rezul
tatele științei moderne a naturii i se

lui viu manifestat de marele revolu
ționar față de istoria și cultura po
porului nostru. In scrierile și cores
pondenta lui Engels intilnim referiri
la aproape toate momentele mai
importante care au marcat istoria
poporului nostru în secolul trecut —
revoluția de la 1848, Unirea Princi
patelor, dobindirea independenței
de stat, considerații privtou situația
țărănimii, lupta de eliberare socială
și națională a poporului nostim.
O caracteristică a mișcării noastre
muncitorești o constituie faptul că a
cunoscut și asimilat din timp con
cepția întemeietorilor materialis
mului dialectic și istoric, spiritul ei
dialectic și creator, ceea ce a grăbit
procesul de maturizare politică a
proletariatului, organizarea sa într-un partid propriu. Și astăzi încă
primul program al mișcării noastre
muncitorești — „Ce vor socialiștii
români", alte scrieri ale fruntașilor
socialiști — impresionează prin
efortul de aplicare creatoare a teze
lor marxiste la condițiile specifice
țării noastre.
Tocmai o asemenea înțelegere a
teoriei revoluționare, efortul de a
îmbina in elaborarea diferitelor
orientări, a tacticii și strategiei par
tidului tezele generale ale concep
ției despre lume și viață a clasei
muncitoare cu ce
rințele decurgînd
din stadiul con
cret. din particu
de la nașterea lui Friedrich Engels laritățile
de dez
voltare ale tării
au permis parti
impun cu aceeași putere irezistibilă
dului clasei muncitoare să-și în
care ii constrînge și pe cercetătorii
deplinească cu succes misiunea
actuali ai naturii să ajungă, cu sau
sa istorică, să călăuzească po
fără voia lor, la concluzii teoretice
porul român la victoria -revoluției so
generale" — este cu atît mai valabil
cialiste și edificarea orînduirii noi în
astăzi, în epoca afirmării largi a re
România. Faptul că perioada inaugu
voluției științifico-tehnice, a pro
rată de Congresul al IX-lea s-a do
greselor spectaculoase ale biologiei,
vedit deosebit de bogată în realizări
chimiei, fizicii etc. Această idee
se datorește într-o măsură decisivă
comportă sensuri și aspecte noi în
afirmării mai puternice decit oricondițiile în care știința pătrunde în
cind în politica și activitatea P.C.R.
toate compartimentele societății, se
a spiritului creator al marxismului,
împletește tot mai mult cu viața
efortului de a descifra, pe baza cu
noastră. Relația dintre știință-filonoașterii aprofundate a realităților,
zofie trebuie în noul context inte
noile cerințe ale vieții și de a iden
grată unei concepții mai largi, care
tifica soluțiile cele mai adecvate
să includă problema utilizării socia
problemelor dezvoltării economicole a științei, a valorilor umane,
sociale.
etice și politice care ji orientează
Merite excepționale revin în aceas
dezvoltarea. Avem în vedere nu
tă privință secretarului general al
numai problema deturnării științei
partidului, tovarășul Nicolae
în scopuri distructive, în direcția
Ceaușescu. Vasta sa activitate pe
perfecționării arsenalelor militare,
tărimul
gîndirii social-politice, al
ci și posibilitatea utilizării sale ca
generalizării teoretice a practicii re
pîrghie de manipulare a omului, de
voluționare — activitate concretizată
perfecționare a modalităților de do
în elaborarea și fundamentarea a
minare a sa, ceea ce contravine
nenumărate teze și concepte origi
concepției marxiste despre știință
nale, de cea mai mare valoare teore
ca veritabil instrument de emanci
tică și practică cu privire la proble
pare a fiipței umane, de dezvoltare
mele de bază ale făuririi socialismu
multilaterală a sa.
lui și înaintării României spre comu
Desigur, cercetările de profil au
nism — a înarmat partidul cu orien
corectat o serie de aprecieri, siste
tări clare, a îmbogățit tezaurul so
matizări etc. făcute de Engels, in
cialismului
științific, patrimoniul te
tr-un cuvînt acele aspecte condițio
oriei
și practicii revoluționare. Do
nate de nivelul la care ajunsese
cumentele Congresului aii XII-lea și
știința timpului. Dar tezele de fond
ale Conferinței Naționale, elaborate
formulate de Marx și Engels iși gă
cu contribuția decisivă a secretaru
sesc o strălucită atestare și îmbogă
lui general al partidului, constituie o
țire prin rezultatele de astăzi ale
nouă și expresivă ilustrare a spiritu
cercetărilor. In condițiile afirmării
lui științific, creator în abordare
*
prodigioase a științei, cînd asistam
noilor
probleme ale dezvoltării so
la nu puține încercări de a inter
ciale. A milita cu consecvență și
preta unele rezultate ale cercetărilor
spirit revoluționar pentru traduce
științifice din perspectiva idealis
rea lor în viață, pentru înfăptuirea
mului sau de a le utiliza în scopul
programelor de dezvoltare a țării re
justificării unor teze și principii soprezintă cea mai vie expresie a ade
cial-politice reacționare, de a in
ziunii la aceste documente, modali
venta așa-numite opoziții între
tatea esențială de a spori contribu
aprecierile marxismului și datele
ția la propășirea generală a patriei
cercetării de specialitate, conti
noastre, la accelerarea evoluției
nuarea efortului făcut de Marx și
României socialiste.
Engels în aprofundarea teoretică a
Omagiul cel mai de preț pe care
imensului material furnizat de re
îl putem aduce lui Engels la aniver
voluția științifico-tehnică contempo
sarea zilei sale de naștere îl consti
rană reprezintă o datorie de prim
tuie atașamentul nostru profund la
ordin a cercetătorilor marxiști de
spiritul creator al socialismului ști
pretutindeni, se impune ca o condi
ințific, hotărirea de a îmbogăți te
ție de prim ordin pentru îmbogă
țirea concepției materialist dialectice
zaurul de idei pe baza cerințelor
cu noi concluzii de ordin teoretic, la
gîndirii teoretice și practicii revolu
nivelul științei contemporane.
ționare actuale, de a acționa cu fer
Engels a fost nu numai un strălucit
mitate pentru edificarea socialismu
teoretician, ci și un mare organizator
lui multilateral în România și spori
și militant revoluționar. In această
rea contribuției țării noastre la
arie de preocupări se cuvin remarcate
atenția și simpatia cu care el a ur
triumful cauzei socialismului și păcii.
mărit evoluția mișcării muncitorești
din țara noastră, pe fondul interesu
Paul DOBRESCU

cinema
• 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. GRIVIȚA (17 08 58) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Partidul, inima țării : CENTRAL
(14 27 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; 15,45; 18; 20,15.
• Pe malul sting al Dunării albastre:
LIRA (317171) — 15,30; 17,30; 19,30,
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20.
• Baiul de stmbătă seara : FEREN
TARI (80 40 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 07) — 15; 17,15; 19,30.
• Neamul Șoimăreștilor — 9;
12;
14,30; Alblnuța — 17; 19 :
ARTA
(21 31 86).
C Rubedeniile : STUDIO (59 53 15) —
10; 12; 14; 16; 18.
• Festivalul de toamnă al filmului
studențesc : STUDIO — 20.
• Camionul de cursă lungă : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 0; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Atentatul de la Sarajevo : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16.30; 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.
• Program de desene animate — 9;
11; 13; 17,15; S-a intimplat lingă Kos
tov — 15; 19,15 : DOINA (16 35 38).
• Cîntecul e viața mea : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15,30: 17,30; 19,30.
• Piesă neterminată pentru pianina
mecanică : UNION (13 49 04) — 0,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Spectacol la comandă : VIITORUL
(11 48 03) — 19,30.
• Iubire fără soare : VIITORUL —
15; 17,30, DACIA (50 35 94) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,13.
• 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.
• Atenție la gafei: PATRIA (11 86 >5)
— 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) — 0; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.
• Drumul spre victorie : VICTORIA
(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.
• Marfă furată : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.

• Adio, dar rămln cu tine : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.

teatre
• Teatrul Național
(14 71 71, sala
mică) : O scrisoare pierdută — 10:
Vlaicu Vodă — 15; Titanic vals —
19,30; (sala Atelier) : File de istorie
— 12,30; între patru ochi (B) — 19.
•
Filarmonica
„George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : „Inimă de
copil* (operă de Carmen Petra-Basacopol). Spectacol pentru elevi — n;
Cinci secole de aur ale orgii. Recital
de orgă Valentin Radu — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Coppelia
— 11; Hamlet —• 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Lec
ția de dragoste — 11; Vlnzătorul de
păsări — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Amintiri — 10; Gustul parvenirii —
19; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) :
Cabala bigoților — 10; Liniște, ne pri
vim în ochi — 15; O zi de odihnă —
19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 10,30; Niște ță
rani — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pețitoarea — 10; 19, Măseaua de minte
— 15.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) :
Copiii soarelui — iu;
Jocul vieții și al morții — 19,30; (sala
Studio) ; Scoica de lemn — 15; Tră
sura la scară — 19.
• Teatrul Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 10;
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca
fată bătrină — 19; (sala Giulești, Cocoșelul neascultător — 10; Pălăria flo
rentină — 18.
© Teatrul satlric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt
al dv. — 11; 19.30; Belmondo al II-lea
— 16; (sala Victoria, 50 58 65) : Corina
— 16; Frumosul din pădurea zăpăci
tă — 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Ghiocei... mărgăritare — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Ucu-Uitucu — 11; Tache, Ianke și Cadîr — 15.30; 19.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Spectacol de folclor evreiesc — 11; Se
caută o stea — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Pinocchio — 10,30; Hoțul de vulturi —
19.
• Teatrul „Țăndărică"
(15 23 77) :
Anotimpurile mînzului — 10; 12; (sala
Batiștei) ; Noul nostru vecin — 11.
• Circul București (11 01 20) : Popeye
marinarul și corabia veseliei — 10;
16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Suflete tari — 19.
• Ansamblul ..Doina" al
Armatei
(13 60 64) : Veselia are cuvîntul
—
19.30.
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SĂ SE OPREASCĂ NEÎNTÎRZIAT MĂSURILE DE INTENSIFICARE
A ÎNARMĂRILOR RACHETO-NUCLEARE,
SĂ SE REVINĂ NEÎNTÎRZIAT LA MASA TRATATIVELOR!____
întregul popor susține cu nestrămutată hotărîre inițiativele și propunerile
tovarășului Nicolae Ceausescu privind înlăturarea gravei primejdii nucleare,
își exprimă deplina aprobare față de Declarația Comitetului Politic Executiv
al C. C. al P. C. R., Consiliului de Stat și guvernului român
Cetățenii României socialiste, oamenii muncii de
pe intreg cuprinsul patriei au luat cunoștință cu
viu interes de Declarația Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, Consiliului de Stat și Guvernului român,
care reflectă incâ o dată preocuparea stăruitoare
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, nesecatul său
spirit de inițiativă, atenția excepțională pe care o
acordă problemei de cea mai mare stringență pen
tru întreaga omenire : oprirea amplasării noilor
rachete în Europa, retragerea și distrugerea celor
existente, reluarea tratativelor de la Geneva, în
făptuirea de măsuri hotărite pentru eliberarea con
tinentului european de spectrul distrugerii nucleare.

Sint vii în conștiința întregii noastre națiuni
înflăcăratele chemări ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu din cuvîntarea rostită la tribuna Marii
Adunări Naționale, inițiativele și neobositele sale
demersuri pentru a se pune capăt înarmărilor racheto-nucleare, pentru trecerea la denuclearizarea
continentului și salvgardarea păcii.
Oamenii muncii își exprimă deplina și unanima
aprobare față de declarația înaltelor foruri de
partid și de stat, document de deosebită însemnă
tate, dovadă elocventă a unei înalte responsabili
tăți pentru destinele păcii într-un moment crucial
al vieții Europei și întregii lumi. Strălucită expresie
a unei politici internaționale principiale, care por
nește de la adevăr și spune deschis adevărul, de

Inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu
- un înalt exemplu de responsabilitate,
de atitudine activă pentru evitarea prăpastiei
nucleare
Mi se întâmplă rar să aștern pe
hîrtie ceea ce simt și gindesc. Exis
tă momente însă cînd fiecare din
tre noi trebuie să-și spună răspicat
cuvântul în probleme cate privesc
prezentul și viitorul nostru, al co
piilor noștri. Așa cum este cazul in
prezent, cînd în viața internațională
se produc evenimente grave, ce
deschid calea intensificării cursei
atomice, creșterii pericolului unei
catastrofe nucleare.
Intr-un asemenea moment cru
cial pentru soarta Europei si a lu
mii se face din nou auzit cu tărie
glasul de pace al României. îndem
nul la înțelepciune, la rațiune al
președintelui nostru.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. făcînd do
vada unei înalte răspunderi
fată de interesele cele mai
arzătoare ale întregii umani
tăți. într-un asemenea moment,
România socialistă, prin Declarația
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., Consiliului de Stat și
guvernului, cheamă la intensifica
rea eforturilor pentru a se opri
aplicarea în practică a măsurilor de
amplasare a noilor rachete, la re

luarea tratativelor de la Geneva
dintre S.U.A. și U.R.S.S.
Susținem cu toată hotărârea ini
țiativele și demersurile consecvente
ale conducătorului partidului și sta
tului nostru, care constituie un
înalt exemplu de responsabilitate,
de atitudine activă pentru a se evi
ta înaintarea spre prăpastia nuclea
ră. Ne sint vii în conștiințe vibran
tele sale apeluri către conducătorii
politici pentru a se opri instala
rea de noi rachete în Europa, pen
tru a se trece la retragerea si
distrugerea celor care există deja
pe continentul nostru. Nu putem
să nu ne întrebăm de ce se ma
nifestă atîta grabă pentru insta
larea de noi rachete în Eu
ropa. cînd în lume sînt la ora
actuală probleme atât de grave de
rezolvat — foametea și mizeria de
pe întinse regiuni, analfabetismul,
bolile. Acestea sînt, intr-adevăr,
probleme ce reclamă cu adevărat
acțiuni grabnice pentru a curma
suferințele a sute de milioane de
oameni. Noi dorim să ne consacrăm
forțele dezvoltării economice și
prosperității țării și de aceea ne
ridicăm glasul, alături de oamenii

muncii din întreaga Europă, Împo
triva rachetelor, a politicii de înar
mări.
Desigur, forțele care se pronun
ță astăzi pentru salvarea omenirii
de primejdia nucleară sînt imense,
o dovadă in acest sens fiind marile
demonstrații și acțiuni desfășurate
in Europa occidentală, la care au
participat pînă acum milioane de
oameni de cele mai diverse vârste,
profesii și convingeri politice. Gra
vitatea fără precedent a momentu
lui actual, faptul că prin evenimen
tele din aceste ultime zile s-a des
chis calea intensificării înarmărilor
nucleare impun ca o cerință de
maximă urgență
intensificarea
luptei maselor largi pentru oprirea
amplasării noilor rachete. Popoarele
europene, așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu. nu și-au
6pus încă ultimul cuvânt. Ele pot
și trebuie să oprească drumul spre
catastrofa nucleară.

Anatolie CIOBANU
maistru,
Combinatul de oțeluri speciale
Tîrgoviște

Apărarea civilizației și a existenței umane,
mai presus de orice!
O tară a libertății, a independen
tei. a dreptății sociale, a egalității
între oameni, un popor iubitor de
muncă, de progres, de înțelegere
între 6tate si popoare, o națiune
care tocmai în aceste știle își ser
bează cu legitim entuziasm și bucu
rie cei 65 de ani de la desăvirșirea
unității naționale, noi. oamenii de
la Dunăre si de pe Carpati. care
n-am provocat nici un război de
cucerire, care n-am luat nici un ca
păt de ață de la nimeni, noi, româ
nii care avem în ființa noastră 6imtămîntul sfînt al înțelegerii si al
conviețuirii pașnice între oameni,
popoare si state, noi. cei care știm
din milenara noastră istorie că
războiul înseamnă mizerie, urgie si
moarte, iar pacea înseamnă belșug,
bucurie si viată. în aceste momente
cînd întreaga lume e împinsă, in
conștient și barbar, spre prăpastie,
spre abisul nuclear, nu putem sta
cu brațele încrucișate asteptind ni
micirea globului.
Drept aceea aplaud din toată ini
ma și cu toată ființa mea Inițiati
vele înțelepte si pline de răspun
dere intru apărarea civilizației si
a vieții ale președintelui Nicolae
Ceaușescu. recenta Declarație a
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., Consiliului de Stat si gu
vernului privind nesăbuita, demen
ta cursă de amplasare a rachetelor
ucigașe pe teritoriul bătrinii Eu
rope. Sub povata clarvăzătoare a
conducătorului partidului si statu
lui. întregul popor român se pro
nunță și susține orice măsură de
despovărare a continentului nostru
și a conștiinței lumii de blestema
ta. ucigașa povară a armelor ato
mice.
Ca român care de o viată slujesc
civilizația, cultura, omenia. îmi aso
ciez glasul la propunerile deosebit
de lucide si realiste, care oglindesc
spiritul nesecat de inițiativă, efor
turile tenace si susținute ale Româ
niei socialiste, ale președintelui țării
pentru evitarea catastrofei nuclea
re si vin în același timp cu ruga si
avertizarea la care mă obligă con
știința de om : conducători ai mari
lor state posesoare de arme nuclea
re. încetați amplasările de rachete
de orice fel. dati ordin să fie dis
truse dacă vreți să mai aveți po
poare si state pe care să le condu
ceți. Popoarele acestei Europe care
au izvodit cea mai splendidă for
mă de civilizație strigă ca si noi :
cinstiți conducători ai marilor sta
te. luati degetul de ne butoanele
declanșatoare de moarte, de distra
gere a globului prin explozie ato
mică I Ieșiți din cursa nebună a
înarmărilor ! Dati oamenilor piine.

carte, arbori încărcati cu fructe,
holde pirguite Si flori înmiresmate,
nu sinistre ciuperci de explozii atomice. care prefac in pulbere glo
bul acesta, unde locuim cu toții.
Conducători ai marilor state pose
soare de arme atomice, cintăriti-vă
stocul de exploziv nuclear, -puneți
toate computerele să vă socotească
nesăbuitele bugete de război si înfioratl-vă la gindul că nu moare
numai adversarul, ci piere lumea,
întreaga lume, din care faceți si
domniile voastre parte.
E ceasul al doisprezecelea al ra
țiunii. Si nu cred că. în ace6t mo
ment de răscruce, ar putea fi un
om politic și un stat care 6ă se

poată bucura de o mai mare cinsti
re in fata omenirii întregi, a civili
zației. a istoriei, decit acela care
va zice : să amînăm euprainarmările. să discutăm loial condițiile de
nimicire a armamentului nuclear si
să salvăm pacea, salvind civilizația
și pe noi înșine. Cu inima strânsă de
durere si cu respirația sugrumată
de spaimă, popoarele si întreaga omenire așteaptă acei bărbați de
stat si acele guverne ale păcii. Pe
aceia, istoria de mîine i-ar slăvi cu
cel mai înalt titlu : cu binecuvân
tatul titlu de salvatori ai civilizației
și ai omenirii.

Dumitru ALMAȘ

Rachetele, înapoi in depozite
- și apoi distrugerea lor totală!
în aceste momente de cumpănă,
cînd în viața internațională au
apărut noi și grave amenințări la
adresa păcii și securității popoare
lor. din capitala României socia
liste au răsunat încă o dată vibran
te chemări la rațiune și responsa
bilitate, la acțiuni ferme pentru îm
piedicarea escaladării cursei Înar
mărilor nucleare in Europa și sal
varea omenirii de primejdia dis
trugerii. Pătrunse de nobilul țel al
grijii față de soarta omenirii, cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la recenta sesiune a Ma
rii Adunări Naționale și Declarația
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia reprezintă tulburătoare apeluri
la conjugarea eforturilor tuturor
forțelor progresiste și iubitoare de
pace, în vederea salvării civilizației
umane. Ele exprimă în cel mai
înalt grad voința și aspirațiile de
pace ale întregii noastre națiuni,
care nu poate privi indiferentă cum
pe cerul continentului se adună
nori mereu mai amenințători.
Prin trecerea la amplasarea noilor
rachete, cu rază medie de acțiune
s-a deschis încă o oale pentru in
tensificarea extremă a cursei înar
mărilor. Locul vechilor arme este
luat de altele, mai perfecționate, cu
o forță de distrugere inspăimîntătoare. Ele nu pot decit să sporească
neîncrederea și teama reciprocă. De
aceea, așa cum a subliniat nu o dată
tovarășul Nicolae Ceaușescu și așa
cum se arată in ultimele documente
ale partidului și statului nostru,

ceea ce se impune în prezent este
desfășurarea unor eforturi sporite
pentru a se opri aplicarea în prac
tică a măsurilor luate in ultimele
zile de S.U.A. și U.R.S.S., de a se
determina reluarea tratativelor de
la Geneva dintre cele două țări,
astfel incit să se ajungă la un acord
general, care să ducă la oprirea
amplasării de noi rachete cu rază
medie de acțiune, la retragerea și
distrugerea celor existente. Europa
dispune de prea multe arme de
distrugere in masă. Ea nu are ne
voie de altele noi. care s-o apropie
și mai mult de propria sa nimicire,
orice încercare de a justifica pre
zenta acestora fiind nefondată. De
aceea susțin cu toată fermitatea
propunerea formulată de țara noas
tră ca rachetele să fie stocate în
depozite, acolo unde se impune să
rămînă până la distrugerea lor to
tală.
Nod folosim timpul pentru a
munci pe ogoarele patriei. Noi vrem
ca pământul să producă cit mai
mult griu și porumb, nu să fie răs
colit sau pârjolit de arme nucleare.
Mie, ca și tuturor țăranilor din
România, pacea ne este scumpă ca
lumina ochilor. Pentru că, numai
muncind în liniște și pace, am obți
nut de la un an la altul și în co
muna noastră recolte mai bogate,
iar nivelul de trai al locuitorilor a
crescut continuu. Mai avem însă
multe de făcut și le vom face, cu
siguranță, dacă va fi pace pe Pă
mânt.
Exprimând încă o dată un profund
atașament față de noile inițiative și

clarația se constituie într-o profundă analiză, sin
ceră și realistă, a stărilor de lucruri deosebit de
grave create prin noua escaladă a înarmărilor nu
cleare. Este un exemplu de atitudine activă, de neimpăcare și de neresemnare fatalistă față de cursul
tragic al evenimentelor, care amenința cu abisul
nuclear, un exemplu de hotărîre nestrămutată pen
tru încetarea acestui curs. Este sensul cuprinzăto
rului și laboriosului ansamblu de propuneri concre
te, practice și constructive, de natură să ducă la
soluții eficiente și de o largă perspectivă, la redu
cerea tensiunii și reluarea cursului spre destindere,
înțelegere, la măsuri efective pentru înlăturarea
primejdiei nucleare, pentru apărarea bunului celui
mai de preț — pacea, existența umană.

propuneri constructive ale Româ
niei socialiste, noi, locuitorii comu
nei Drăgănești-Vlașca, împreună cu
întregul nostru popor, cu celelalte
popoare ale lumii, sintem hotăriți
să acționăm neobosit pentru a ne
aduce contribuția la oprirea cursei
înarmărilor pe continentul nostru și

în întreaga lume, pentru dezar
mare, pentru triumful păcii și al
libertății pe planeta noastră.

Radu RÎCIU

Erou al Muncii Socialiste,
președintele C.A.P. DrăgăneștiVlașca

Interesele păcii, ale întregii
omeniri impun reluarea grabnică
a negocierilor de la Geneva
înflăcăratele chemări la rațiune
cuprinse în cuvintarea rostită de
președintele Nicolae Ceaușescu de
la înalta tribună a Marii Adunări
Naționale, in Declarația Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
Consiliului de Stat și guvernului
țării noastre survin într-un mo
ment de gravă cumpănă a istoriei:
armamentul acumulat în diverse
regiuni ale Terrei și mai ales în
Europa, la care urmează a se
adăuga acum noile rachete nuclea
re cu rază medie de acțiune, poate
să distrugă, dintr-o singură lovi
tură, trecutul și viitorul omenirii.
Spre deosebire de războaiele tre
cute, de data aceasta sint amenin
țate nu un stat sau o națiune, ci
viața întregii noastre planete, cu
valorile spirituale și materiale
create de geniul și truda a sute de
generații. In fața situației deosebit
de grave care s-a creat ca urmare
a trecerii la instalarea de noi ra
chete cu rază medie de acțiune,
partidul și statul nostru cheamă din
nou celelalte state europene, po
poarele de pe continent să facă to
tul pentru a se pune capăt cursei
tot mai amenințătoare a înarmări
lor, pentru a se renunța la ampla
sarea noilor rachete, pentru retra
gerea și distrugerea celor existente.
Este imperios necesar, o cer inte
resele vitale ale popoarelor Euro
pei și ale întregii lumi, o cer inte
resele menținerii păcii, dezvoltării
colaborării și înțelegerii dintre
toate statele și națiunile, ca nego
cierile de la Geneva în problema
rachetelor cu rază medie de acțiu-

ne să fie reluate cît mai curind, să
se facă totul pentru a se ajunge la
un acord corespunzător în această
privință.
Fără îndoială că, în ce ne priveș
te, noi, oamenii de știință, avem
înalta îndatorire de a ne situa în
primele rînduri ale militanților
pentru pace, de a avertiza statele,
guvernele, popoarele asupra conse
cințelor unei conflagrații nucleare
și a le determina să întreprindă ac
țiuni hotărite pentru evitarea unei
asemenea catastrofe. Oamenii de
știință își dau cel mai bine seama
de tragica absurditate a zilelor
noastre, cînd încărcăturile nuclea
re, deja instalate în Europa, ajung
pentru ca fiecare locuitor să fie
ucis de peste 100 000 de ori și cu
nosc în cel mai înalt grad forța de
distrugere a noilor rachete cu rază
medie de acțiune. Lumea oamenilor
științei nu poate trăi, gîndi și crea
la umbra armelor. Ea cere ca ener
giile, capacitățile și mijloacele ști
ințifice și tehnice de care dispune
să fie folosite pentru înlăturarea
dificultăților economice și sociale
existente în lume, dificultăți ce ge
nerează subdezvoltare și foamete
pe întinse zone ale globului.
Inscriindu-șe unui asemenea im
perativ generos, acțiunile între
prinse de Comitetul național român
„Oamenii de știință și pacea", a
cărui activitate se desfășoară sub
conducerea tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
savant de renume mondial, mili
tant de frunte al partidului și sta
tului nostru, dau glas voinței de

pace a tuturor slujitorilor stiintei
din tara noastră, au un larg ecou
internațional, bucurîndu-se de o
înaltă apreciere pretutindeni în
lume.
Nutrind convingerea că dreptul
la viată, muncă și fericire al mili
oanelor de oameni de pe planeta
noastră va triumfa, oamenii de ști
ință din țara noastră susțin propu
nerile cuprinse în Declarația Comi
tetului Politic Executiv al Comite
tului Central al partidului. Consi
liului de Stat și guvernului, precum
și toate celelalte inițiative și de-

mersuri ale președintelui Nicolae
Ceaușescu îndreptate spre stăvili
rea înarmărilor nucleare, revenirea
la calea dialogului, înțelegerii și
cooperării între popoare. Dorim să
ne consacrăm eforturile noastre
creatoare exclusiv operei de con
struire a unei țări în plină dezvol
tare, să asigurăm poporului nostru
un viitor luminos, pe măsura mun
cii, năzuințelor și idealurilor sale.

Dr. înq. Ion Hera-BUCUR

Institutul central
pentru construcții de mașini

Cu încredere in metoda
tratativelor, a contactelor
directe
In momente de gravă încordare
internațională, cînd un dezastru
atomic amenință însăși viata pe
planeta noastră. România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au
desfășurat și desfășoară o activi
tate neobosită pentru a opri înain
tarea De acest curs periculos.
Adresînd un apel conducătorilor
Uniunii Sovietice și S.U.A., orga
nelor de conducere din cele două
state, de a pune mai presus de
orice interesele omenirii și de a
acționa pentru a se ajunge Ia un
acord care să împiedice instalarea
de noi rachete în Europa, conco
mitent cu reducerea și distrugerea
celor existente. Declarația Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. Consiliului de Stat și guver
nului evidențiază din nou, cu preg
nantă încrederea nestrămutată în
metoda tratativelor, a contactelor
directe pentru soluționarea celor
mai acute probleme ce confruntă
omenirea. Totodată, forurile condu
cătoare din tara noastră adresează
un apel tuturor statelor europene
de a intensifica eforturile si de a
face totul pentru a se ajunge la
înțelegeri generale care să ducă la
eliberarea continentului de orice
fel de arme nucleare.
In viata continentului nostru, in
viata internațională, in general,
s-a creat o situație extrem de pe
riculoasă. Așa cum evidențiază
declarația cu just temei, omenirea
nu s-a aflat niciodată într-o situa
ție atît de gravă. în prezent fiind
puse în pericol nu o concepție
ideologică sau alta, nu modul în
care unii oameni sau grupări so
ciale concep lumea, ci însăși exis
tența acestora, existenta oameni
lor. a vieții pe planeta noastră.
Actuala situație internațională re
prezintă astfel o sfidare irațională
nu numai la adresa normelor drep
tului internațional privind convie
țuirea pașnică între popoare, dar
și la adresa dreptului fundamen
tal al oamenilor, al popoarelor la
viată, neânțeleginau-se faptul că
escaladarea actuală a .-ursei înar
mărilor nucleare reprezintă un de
mers absurd al omului spre pro
pria sa distrugere.
Pornind de la inițiativele și luă
rile de poziție anterioare ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in
legătură cu eforturile necesare

pentru eliminarea unui cataclism
nuclear — inițiative și luări de
poziție sprijinite prin grandioase
acțiuni pentru pace ale poporului
român — în declarație se propune
— în aceste momente de mare ten
siune și pericol — o abordare con
structivă a situației create, fiind
formulat un ansamblu de acțiuni
alternative orientate spre diminua
rea pericolului de război nuclear
și angajarea tuturor guvernelor și
popoarelor pe calea unei politici da
pace, destindere și colaborare.
Calea cea mai sigură pentru
realizarea acestor deziderate vitale
nu este cea a confruntării, a exa
cerbării cursei înarmărilor, ci —
asa cum subliniază declarația —
aceea a negocierilor, a tratative
lor și înțelegerilor. Pentru aceasta
însă trebuie să se creeze condițiile
necesare : să înceteze imediat in
stalarea noilor rachete americane
pe teritoriul unor țări vest-europene și să se revină asupra măsuri
lor prezentate în declarația secre
tarului general al C.C. al P.C.U.S.,
președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S.
Spectrul foarte larg al propune
rilor prezentate in noul document
de partid și de stat al României,
conținutul și organizarea lor în
tr-un sistem coerent și reciproc ac
ceptabil facilitează și impun luarea
unor măsuri imediate în consens
cu cerințele legitime ale popoare
lor de a se opri imediat instalarea
noilor rachete în Europa, concomi
tent cu reducerea și distrugerea
celor existente.
Sprijin în întregime conținutul
declarației, deoarece oprirea cursei
nucleare pe continentul european,
convenirea prin negocieri și adop
tarea de măsuri care să asigure
neamplasarea de noi rachete cu
rază medie, retragerea și distruge
rea celor existente, eliminarea ar
melor nucleare de orice fel de pe
pâmîntul Europei sînt cerințe
stringente ale păcii și securității
popoarelor europene și ale întregii
lumi, servesc politicii de pace,
destindere și colaborare.

Nicolae FOTINO

director al Asociației de drept
internațional și relații
internaționale (A.D.I.R.I.)

0 chemare de înaltă responsabilitate la afirmarea rațiunii
(Urmare din pag. I)

mele măsuri practice cresc conside
rabil mijloacele armate, pericolele
de confruntare, riscurile incalculabile
pentru pacea și existența umani
tății. Se dovedește cît de perfect
întemeiată era și este aprecierea
tovarășului Nicolae Ceaușescu că
amplasarea de rachete nu ser
vește interesele securității. ci,
dimpotrivă, accentuează grav in
securitatea mondială. Acum este si
mai limpede că toate măsurile între
prinse în ultimele zile împing Eu
ropa, omenirea în pragul prăpastiei,
spre abisul nuclear.
Este, desigur, o situație gravă —
dar încă nu este prea tîrziu pentru a
se acționa în vederea evitării ca
tastrofei. In acest sens, se poate
spune că pentru toți factorii poli
tici se constituie într-un înalt
exemplu tenacitatea de neînfrânt cu
care tovarășul Nicolae Ceaușescu,
România socialistă refuză să accepte
in mod fatalist, cu resemnare, alune
carea spre o conflagrație nimici
toare. Declarația Comitetului Politic
Executiv, a Consiliului de Stat și
guvernului exprimă convingerea fer
mă a României că acum se mai
poate acționa pentru a se opri
acest curs, că mai există posibilități
— și că trebuie făcut totul pentru
materializarea acestora. Este o ati
tudine activă, străină oricărei de
mobilizări, o expresie concretă a
responsabilității și umanismului.
Declarația Comitetului Politic Exe
cutiv, a Consiliului de Stat și a gu
vernului român nu se limitează însă
la a chema la acțiune ; mal mult, cu
o deosebită claritate sînt definite
direcțiile și măsurile-cheie hotărîtoare ce se impun în momentul de
față. Astfel, este evidențiată, în pri
mul rînd. necesitatea opririi oricăror
lucrări de amplasare a rachetelor americane în Europa ; menținerii în
depozite a rachetelor deja aduse in
R.F.G. și Marea Britanie, renunțării
la aducerea de noi rachete pe teri
toriul unor state vest-europene. în
același timp, este relevată necesita
tea ca U.R.S.S. să revină asupra
măsurilor anunțate, să înceteze orice
lucrări de pregătire a amplasării de

rachete cu rază medie de acțiune,
inclusiv pe teritoriul R.D. Germane
și R.S. Cehoslovace.
Totodată, se impune ca S.U.A. și
U.R.S.S. să reia tratativele de la Ge
neva in scopul de a se ajunge la un
acord care să ducă la oprirea am
plasării de noi rachete, la retragerea
și distrugerea celor existente.
Toate aceste propuneri alcătuiesc
un program clar de acțiune, realist
și concret, a cărui aplicare ar dimi
nua imediat gravitatea situației cre
ate. Este clar că măsurile propuse
de România răspund nemijlocit as
pirațiilor celor mai stringente, inte
reselor majore ale popoarelor con
tinentului, oferind o perspectivă
limpede spre realizarea unui acord
general care să ducă la înlăturarea
efectivă a primejdiei nucleare.
Propunerile prezentate în Declara
ția forurilor noastre de partid și de
stat nu se limitează doar la mo
mentul imediat, la oprirea temporară
a escaladării nucleare în Europa.
Sînt totodată preconizate acțiuni de
amplă deschidere, de natură să con
ducă la o soluționare de profunzime
a problemei lichidării armamentelor
nucleare pe continent. Se impune
astfel atenției complexul de măsuri
pentru o amplă dezvoltare a dialo
gului internațional, pentru găsirea
unor soluții viabile, care să ducă in
primul rînd la oprirea amplasării
noilor rachete, la retragerea și distru
gerea celor existente, corespunzător
intereselor tuturor popoarelor. In acest sens se înscriu propunerile
formulate în declarație privind or
ganizarea. încă In
cursul aces
tui an. a unei întîlniri a miniș
trilor de externe ai Uniunii Sovieti
ce si Statelor Unite, pregătirea șl or
ganizarea în prima parte a anului
viitor a unei întîlniri la nivel înalt
între președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și președin
tele S.U.A. Desigur, problema rache
telor în Europa privește în mod
nemijlocit, vital, nu numai cele două
puteri nucleare, ci și celelalte state
din alianțele existente, de fapt toate
țările europene. Pornind de la aceas
tă realitate, este întru totul funda
mentată cerința organizării. încă în
acest an. a unei întîlniri consulta

tive a miniștrilor afacerilor externe
ai țărilor membre ale N.A.T.O. și ai
statelor participante la Tratatul da
la Varșovia. Pe aceeași linie se în
scrie propunerea ca. paralel cu nego
cierile sovieto-americane de la Ge
neva. să aibă loc o conferință con
sultativă a țărilor membre ale
N.A.T.O. și a statelor Tratatului de la
Varșovia, care să discute propunerile
Uniunii Sovietice șl S.U.A. și să-și
aducă contribuția la realizarea unui
acord in cadrul tratativelor privind
rachetele nucleare cu rază medie de
acțiune din Europa. în Declarație se
propune totodată să fie reactivate
negocierile de la Viena privind redu
cerea forțelor armate si armamente
lor în Europa centrală, astfel incit
să se poată ajunge în cursul anului
viitor la o soluție reciproc accep
tabilă. un rol important in această
direcție revenind unei conferințe a
țărilor N.A.T.O. șl Tratatului de la
Varșovia.
Interesele fundamentale ale tutu
ror popoarelor cer ca în aceste mo
mente cruciale pentru destinele Eu
ropei și ale întregii lumi să se asi
gure supremația rațiunii, să se ma
nifeste maximă grijă pentru a apăra
de catastrofă continentul european,
întreaga omenire. în asemenea îm
prejurări este necesar să fie puse
mai presus de orice interesele ma
jore ale omenirii, ale salvgardării
vieții popoarelor, a civilizației făuri
te de geniul uman de-a lungul mi
leniilor. Pentru că, intr-adevăr, ni
mic nu poate fi mai presus decit
pacea, decit viața, această creație
supremă a naturii. în numele aces
tor nobile teluri, sint imperios ne
cesare revenirea la masa tratativelor,
Înlocuirea confruntării prin dialogul
politic constructiv. Oricit de com
plexe ar fi problemele, totuși, acum,
cînd ne aflăm incă în această fază
de început a instalării noilor rache
te, este și va fi cu mult mai ușor
de găsit formule și soluții care să
conducă la realizarea unui acord,
decit mai tîrziu, cînd noile sisteme
de arme vor cunoaște instalarea pe
o scară largă. Acum trebuie făcut
totul pentru a asigura oprirea am
plasării de noi rachete, pentru con
tinuarea negocierilor, iar pe timpul

desfășurării acestora să nu se între
prindă nimic care să împiedice ajun
gerea la soluțiile așteptate de po
poare.
Așa cum se știe, încă înaintea eve
nimentelor din ultimele zile, pe masa
de lucru a tratativelor sovieto-ame
ricane de la Geneva s-au aflat di
ferite propuneri cuprinzînd elemen
te considerate ca oferind posibilita
tea ajungerii la înțelegeri acceptabi
le ambelor părți. Cu atit mai mult
se impune ca, treeîndu-se peste
orice considerente, să se revină neîntîrziat la masa tratativelor, să se
reia cursul discuțiilor — în spirit
constructiv, manifestîndu-se recepti
vitate și, mai presus de toate, voința
politică de a se ajunge la acorduri.
Este evident că din Întreruperea ne
gocierilor nu are nimeni de ciștigat,
că lipsa dialogului nu poate genera
nici un fel de soluție, cl, dimpotrivă,
va provoca sporirea primejdiilor la
adresa păcii și vieții popoarelor.
Iată de ce se poate spune că în
treaga conștiință a umanității foripuiează ca un imperativ suprem al
momentului actual, ca un vibrant și
fierbinte apel : să Înceteze ampla
sarea de rachete nucleare, să se dea
glas rațiunii, să se reia tratativele,
pentru a se ajunge Ia eliminarea de
Pe continentul european a oricăror
arme nucleare, să fie eliberată Eu
ropa și intreaga lume de coșmarul
distrugerii nucleare 1
Europa, leagăn străvechi de cultură
și civilizație, trebuie să rămînă pa
trimoniul comun al popoarelor ei,
al popoarelor lumii întregi, de care
este inseparabil legată prin comuni
tatea destinelor. Iar in numele aces
tui nobil și suprem ideal nici un
efort nu poate fi prea mare.- Acesta
este sensul profund umanist al ape
lului cuprins in Declarația forurilor
noastre de partid și de stat. Un apel
întărit de angajarea hotărâtă a Româ
niei socialiste, a poporului român
de a nu precupeți nici un efort, de
a intensifica și întări conlucrarea cu
celelalte popoare, cu celelalte state
europene pentru înlăturarea primej
diei nucleare, astfel ca toate națiu
nile continentului să-și poată dedica
forțele creației pașnice, edificării
unui viitor de pace și prosperitate.

J
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Crescuți in cultul
muncii
O casă albă, frumoasă, stră
juită de un bătrîn castan. Aici,
in Grămești-Suceava, locuiește
Octav Pomparău, pe care ziarul
„Zori noi" il prezintă drept unul
dintre cei mai buni gospodari ai
așezării, iar el, la rindu-i, iși
prezintă copiii cu o neascunsă
mindrie : Varvara este profesoa
ră de geografie și Olga e con
tabilă. amândouă cu aospodărit
întemeiate in sat; alte două'fete
— Veronica e la Frătăuții Vechi
contabilă, iar Maria — învăță
toare la Arborea; Haralambie e
profesor de matematică si direc
tor la Casa de copii școlari din
Șiret ; Elena e asistentă medica
lă la Vaslui. Mihai — contabil la
Brașov. Aurica . — inginer chi
mist la Ploiești, iar mezinul Vasile — subinginer la Buzău.
Așadar, 6 fete și 3 feciori.
Toți nouă crescuți in cultul
muncii, al cinstei și omeniei.

| Vioară de Reghin
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In deschiderea Salonului de
creație tehnică și ștlintifică ..Napotehnica ’83" și a consfătuirii
cu inventatorii din județul Cluj,
participantilor li s-a făcut o sur
priză plăcută : un concert în
timpul căruia a fost prezentat Și
un fragment din „Balada" lui
Ciprian Porumbescu in trei ipos
taze. Prima dată s-a cintat la
o vioară albă, nelăcuită; a doua
oară, la o vioară lăcuită. Ambele
viori au fost fabricate la Reghin.
A treia oară s-a cintat la o altă
vioară fabricată tot la Reghin,
dar lăcuită cu o soluție realiza
tă de un colectiv de cadre didac
tice de la Conservatorul de mu
zică „Gheorghe Dima" din ClujNapoca, in colaborare cu un cer
cetător chimist. Concertul s-a
încheiat cu aceeași melodie, dar
cintată la o vioară confecționa
tă de Stradivarius Junior. Cei
prezenți au remarcat că vioara
lăcuită cu soluția realizată de
clujeni are aceleași calități ca și
celebrele „Stradivarius".

Merita!
Se apropia termenul de pre
dare „la cheie" a unui nou bloc
de locuințe în municipiul Sfintu
Gheorghe. Si cu cit se apropia
scadenta, cu atit se putea con
stata de oricine că. in pofida eforturilor făcute, constructorii
nu-și vor putea onora cuvintul
dat. Si aceasta, din pricină că
instalatorii aveau incă mult de
lucru. Ce era de făcut ? Șeful de
lot. inginerul Bagosy Săndor. a
avut o idee : a apelat la cele 18
cadre tehnice și la funcționarii
din birouri și. cu el in frunte,
s-au instaiat in preajma... insta
latorilor. ajutindu-i să-și incheie
lucrările la vreme. Fapt pentru
care noii locatari ai blocului
le-au adresat cele mai călduroa
se felicitări.

I In corul comunei

I
I
I

I

Corul mixt din comuna Cernătești. județul Dolj, a fost în
ființat cu zece ani in urmă. In
zece ani. el a devenit cunoscut
nu numai pe plaiurile Olteniei,
fiind răsplătit cu numeroase dis
tincții, intre care la loc de cinste
se află cele primite in cadrul
Festivalului national „Cintarea
României".
Pină aici, nimic neobișnuit. O
caracteristică aparte a corului
din Cernătesti este faptul că. pe
scenă, alături de țăranii, coope
ratori. se află primarul si aproa
pe toti ceilalți lucrători de la
primărie, ca si specialiștii co
munei împreună iu soțiile. Ca
să nu mai vorbim de prezenta
„in bloc" a cadrelor didactice.
Cu toții pun umărul nu numai
la muncile timpului, ci si la...
cintec. fiind aplaudați la scenă
deschisă.

I De patru ori
I înconjurul
Pâmîntului
O performantă stabilită de
I _factorul
_____ „poștal ____
Silviu Sorea din
comuna Liebling. județul Timiș:
33 de ani cit a purtat tol
I inba ceicu scrisori
si ziare, a parcurs
pe jos o distantă egală cu în
de mai bine de patru
I conjurul
ori a Pământului pe la Ecuator.
In toți acești ani a bătut de
nenumărate ori la porțile celor
peste
case din localita
I te. N-a1 000lipsitde niciodată,
n-a intirziat 'niciodată.
Auzind că a venit vremea pen
I sionării,
oamenii satului . i-au
pregătit o surpriză, invitindu-l
obștii. A fost sărbătorit
I seindupăalefatatoate
legile scrise si nescri
omeniei și recunoștinței,
după care i s-a înmânat tradițio
I nalul baston de pensionar.
I LaPrin înălțime!
munca pasionată și com
petentă a maeștrilor sportului
Diaconescu și Cristian
I Dumitru
Necula.
Aeromodel
clubul
„Henri Coandă" din Pucioașa a
devenit, in ultimul timp, o ade
scoală de aeromodelism.
I vărată
Dovadă : la recentele campio
internaționale de juniori,
dotate cu „Cupa României", ini
I nate
mosul colectiv de aici, format
din constructori și... piloti de
aeromodele, a obținut un succes
I răsunător.
Toți cei trei concurenți din Pucioasa — Cezar AnRadu Foamete Și Ion
Cuculea — au obținut medalii:
I dreescu.
de aur. de argint și de bronz.
Toți trei sint elevi. Toți au
întrebați pe rind : „Care au
I fost
fost cei mai puternici concurenți ?“ Fiecare a răspuns : „Co
de echipă".
I legiiFiindmeivorba
de aeromodelism,
este înălțător acest spirit de echipă !
I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteli

TELEGRAMA
Primul ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, a
trimis o telegramă primului minis
tru al Regatului Maroc, Mohamed
Karim Lamrani, cu prilejul desem
nării sale în această funcție, prin
care ii adresează calde felicitări,
urări de sănătate și fericire perso
nală, de succese în îndeplinirea
misiunii cu care a fost Învestit. Tot

odată, se exprimă convingerea că
guvernele celor doua țări vor
acționa tot mai mult pentru ca
bunele raporturi de prietenie și
strînsă conlucrare statornicite între
Republica Socialistă România șl Re
gatul Maroc să se extindă și
aprofundeze, spre binele țărilor și
popoarelor noastre, al cauzei păcii,
destinderii, înțelegerii și colaborării
în întreaga lume.

I
I
Primire la C. C. al P. C. R.
I
în perioada 22—26 noiembrie, o de
ducerile unor instituții centrale si au
de activiști ai Partidului Co
vizitat obiective social-culturale din
I legație
Capitală.
munist din Cehoslovacia, condusă de
Delegația a fost primită de tova
Antonin Strnad, adjunct al șefului
rășul Petru Enache. membru supleant
Secției cultură a C.C. al P.C.C.. a
I efectuat,
la invitația C.C. al P.C.R..
al Comitetului Politic Executiv, se
o vizită pentru schimb de experiență
cretar al C.C. al P.C.R. A participat
în tara noastră.
Mihai Dulea. adjunct de șef de secție
la C.C. al P.C.R.
au avut convorbiri la Sec
I țiaOaspeții
propagandă, presă și radioteleviA fost de fată Josef Simon, amba
sadorul Republicii Socialiste Ceho
ziune a C.C. al P.C.R.. Consiliul Cul
I turii si Educației Socialiste, la con slovace la București.
I Ministrul de stat pentru afacerile externe al Sultanatului
I Oman va face o vizită oficială In țara noastră
Sultanatului Oman, Yousuf Al Alawi
La invitația ministrului afacerilor
Abdullah, va- efectua o vizită oficia
externe al Republicii Socialiste
I România.
lă în tara noastră, in ultima parte
Ștefan Andrei, ministrul
a lunii noiembrie 1983.
de stat pentru afacerile externe al
I
I Cronica zilei
lui. cu general locotenent (r) Neagu
La invitația Comitetului foștilor
I luptători
Andrei, președintele comitetului, și
și veteranilor de război
au vizitat obiective economice și
împotriva fascismului din Republica
culturale din Capitală, de pe Valea
Socialistă România, o delegație a
I Combatanți,
Prahovei și din municipiul Brașov.
Uniunii Franceze a Asociațiilor de
condusă de Rene Petre,
Delegația a depus coroane de flori
la
Monumentul eroilor luptei pen
președintele uniunii, a efectuat o
vizită
în
țara
noastră.
în
perioada
tru libertatea poporului si a patriei,
I 21—25 noiembrie.
pentru socialism, precum si la Mo
Oaspeții au avut convorbiri la Co
mitetul foștilor luptători și vetera
I nilor de război împotriva fascismu numentul eroilor francezi.(Agerpres)
I
I
I
I relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii"
I ■ La Combinatul de îngrășăminte de săli de clasă, laboratoare, ate
lier, internat și cantină.
chimice din
a fost pus în
un nou turboagregat de
I funcțiune
■ Colectivul întreprinderii „Inte
fabricație românească. împreună cu
grata" de in din
rapor
primul grup de acest fel existent în
tează îndeplinirea sarcinilor de plan
electrotermică a unității, se
I centrala
la export pe acest an. fn avansul
asigură întreaga cantitate de ener de timp cîștigat, harnicul colectiv
gie electrică necesară funcționării
muncitoresc de aici va livra supli
mentar partenerilor externi țesături
I combinatului.
in valoare de aproape 20 milioa
■ In municipiul Birlad s-au dat
Bacău

Botoșani
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

în folosință 160 noi apartamente în
care, s-au mutat tot atîtea familii
de oameni ai muncii. Ele fac parte
dintr-unul din ultimele loturi de lo
cuințe din planul pe acest an, dar
sint și primele dintr-un nou cartier
muncitoresc.
■ In acest an, în localitățile Ju
dețului Mehedinți s-au amenajat
125 hectare spații verzi, au fost re
date circuitului agricol 88 hectare
terenuri intravilane, s-au plantat
455 000 arbori și arbuști, s-au în
treținut și reparat sute de mii de
metri pătrați de străzi și trotuare.
Valoarea lucrărilor executate prin
muncă voluntar-patriotică se ridică
la 300 milioane lei.
■ Elevii liceului cooperatist de
Radio-TV din Brăila învață intr-un
nou și modern edificiu. El dispune

ne lei.
■ In zona „Decebal II" din mo
dernul oraș Orșova au început am
ple lucrări de construcție la un nou
cartier de locuințe. Concomitent, se
va extinde și rețeaua de canalizare
a orașului.
■ Facultatea de tehnologia și
chimia textilelor a Institutului po
litehnic din lași a fost dotată cu
noi spații de învățămînt, cercetare
și microproducție, între care o clă
dire cu 22 laboratoare și o stațiepilot pentru specializare în „finisa
rea produselor textile".
■ Piața agroalimentară nr. 1 din
municipiul Vaslui s-a mărit cu o
nouă hală comercială. Ea a fost
realizată în cea mai mare parte din
materiale refolosibile și prin munca
patriotică a cetățenilor.

„Concursul cîntecului politic
pentru tineret44
în fața unei noi ediții
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între manifestările muzicale me
nite să stimuleze afirmarea creației
originale s-a impus, fără îndoială,'
ocupind un loc distinct. Concursul
cîntecului politic pentru tineret.
De-a lungul celor patru ediții de
pină acum, numeroase pagini corale,
de muzică ușoară s-au afirmat, au
fost bine primite de marele public.
Inspirate compoziții (cîntece, texte)
au intrat în repertoriul, miilor de
formații corale sau de muzică ușoa
ră. profesioniste sau de amatori,
și-au dovedit valoarea, s-au impus
in conștiința ascultătorilor.
începe acum (în perioada 15
noiembrie 1983 — 20 martie 1984)
cea de-a V-a ediție a Concursului
cîntecului politic pentru tineret —
manifestare organizată de către Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Consiliul Culturii și
Educației Socialiste, Uniunea com
pozitorilor și muzicologilor, Radioteleviziunea română. Această nouă
ediție iși propune, o dată mai mult,
să lanseze creații militante, revolu
ționare. inspirate din munca și via
ta tineretului din unitățile economi
ce, din industrie și agricultură, de
pe șantierele de muncă patriotică,
din școli și facultăți, care să mobili
zeze tinăra generație. împreună cu
întregul popor, sub conducerea par
tidului. în opera de înfăptuire a
programului partidului de edificare
a societății socialiste multilateral
dezvoltate șl înaintare a României
spre comunism. O manifestare cu
un bogat conținut educativ, patriotic,
revoluționar, care-și deschide larg
porțile tuturor tinerilor (muzicieni,
interpreți. scriitori) și formațiilor de
tineret participante la Festivalul
național „Cintarea României". Prin
melodii, prin versuri, creatorii vor
putea să exprime dragostea între
gului tineret față de patrie, partid
și popor, față de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. vor putea afirma hotărirea nestrămutată a tineretului de a
face totul pentru înfăptuirea politi
cii interne și externe a partidului și
statului nostru, pentru dezvoltarea
economico-socială a patriei. Fără
îndoială, prin conținutul lor. lucră
rile trebuie să contribuie la forma
rea conștiinței socialiste a tineretu
lui. la educarea sa în spiritul pa
triotismului socialist și al solidari
tății internaționale, la formarea
unui tineret cu înalte convingeri co
muniste, pătruns de sentimente de

recunoștință față de preocuparea sta
tornică a partidului și statului nos
tru pentru asigurarea celor mai bune
condiții de viață, de muncă și afir
mare a tinerei generații. în piesele
de muzică ușoară, în piese corale, în
marșuri se va putea reliefa strinsa
legătură a creației de azi cu tradi
țiile muzicale românești, cu întrea
ga creație a poporului nostru, aducindu-se astfel o nouă și importan
tă contribuție la îmbogățirea cultu
rii noi. revoluționare. la educarea
comunistă a tineretului.
Deschis tuturor compozitorilor si
poeților, profesioniști sau amatori,
membri sau nemembri ai uniunilor
de creație, cenaclurilor muzicale și
literare, concursul de creație de
cintece cu tematică politică pentru
tineret va lua in considerare numai
lucrările inedite, nedifuzate anterior
pe nici o cale ; fiecare compoziție
corală sau marș va fi prezentată sub
formă de partitură pentru cor mixt,
cu sau fără acompaniament de pian,
cele de muzică ușoară — pentru
voce solo cu acompaniament de
pian — iar textele, separat, dactilo
grafiate in două exemplare. Toate
compozițiile (purtind un moto și
fiind insolite de un plic ce va cu
prinde același moto) vor fi trimise
pină la data de 20 decembrie 1983 pe
adresa Comitetul Central al U.T.C.,
cu mențiunea „Pentru concursul cintecului politic pentru tineret", ținindu-se seama că cea dinții etapă
se va desfășura pină la 10 ianuarie
1984, iar cea de-a doua — pină în
cea de-a doua jumătate a lunii mar
tie 1984. Un juriu, alcătuit din mu
zicieni. scriitori, critici de speciali
tate. reprezentanți ai C.C. al U.T.C.,
C.C.S., Uniunii compozitorilor, Radioteleviziunii române, reprezen
tanți ai unor organizații U.T.C., va
audia fiecare lucrare, iar în etapa
finală va testa în concerte publice
și opțiunea publicului. Se vor putea
prezenta și în afara concursului alte
valoroase lucrări cu tematică in
spirată din viața și activitatea tine
retului, lucrări închinate păcii, co
laborării și progresului social, soli
darității internaționale — sentimente
ce animă tineretul român. Cele mai
valoroase piese vor fi imprimate pe
discuri, difuzate în cadrul emisiu
nilor de radio si televiziune, prelua
te de către numeroasele formații de
gen din întreaga tară.

S. OȚEANU

Decernarea premiilor Academiei
Republicii Socialiste România pe anii 1981-1982
Vineri a avut loc in Capitală
sesiunea adunării generale a Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia. in cadrul căreia au fost decer
nate premiile înaltului for academic
pe anii 1981—1982.
în cuvintul de deschidere, acad,
loan Anton, vicepreședinte al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia. a arătat că un asemenea mo
ment constituie de fiecare dată un
eveniment cu semnificații majore
pentru viata științifică si culturală
a țării, menționind că numărul mare
al lucrărilor prezentate la concurs,
al lucrărilor selecționate pentru
premiere, dar mai ales calitatea acestora. valoarea lor științifică, ni
velul de realizare al operelor lite
rare si artistice sint o dovadă grăi
toare a drumului continuu ascendent
pe care îl cunosc, in dezvoltarea lor,
știința și cultura în România socia
listă.
Vorbitorul a subliniat că aceste
domenii. ’ parte integrantă a măre
țului program al partidului, au be
neficiat întotdeauna de sprijinul
larg și generos al tovarășului Nicolae
Ceaușescu, ’ pe măsura locului și ro
lului ce le este rezervat în amplul
proces al edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate. Prezen
ta permanentă a secretarului gene
ral al partidului în mijlocul colec
tivelor de muncă din instituțiile de
invătămînt. știință si cultură, a spus
vorbitorul, constituie dovada con
cludentă a atenției pe care condu

cerea partidului o acordă acestor
domenii de activitate, a sprijinului
multilateral si a increderii de care
ne bucurăm.
în același timp a fost subliniată
contribuția de mare însemnătate pe
care tovarășa academician doctor
inginer Ejlena Ceaușescu. eminent
om politic, personalitate proeminen
tă a vieții științifice internaționale,
o aduce la înflorirea invătămmtului
și culturii din tara noastră, la dez
voltarea neîntreruptă a științei
românești si la creșterea prestigiu
lui ei in lume, la punerea cuceri
rilor științei in slujba cauzei nobile
a păcii, înțelegerii și colaborării,
progresului umanității.
în încheiere s-a subliniat că acor
darea premiilor Academiei repre
zintă incă o recunoaștere a activi
tății rodnice desfășurate de laureați
și. în același timp, o îndatorire pen
tru continuarea eforturilor la noi
cote de exigentă, un îndemn adre
sat savantilor. cercetătorilor, specia
liștilor. tuturor creatorilor pentru a
dărui științei si culturii noi opere
de valoare, folositoare patriei și po
porului.
A urmat apoi festivitatea de pre
miere.
în încheierea festivității participanții la sesiunea adunării generale
a Academiei au adresat o telegra
mă
TOVARĂȘULUI
NICOLAE
CEAUȘESCU. secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Membrii Academiei Republicii Socialiste România, oamenii de cul
tură și știință, cercetătorii și laureații premiilor Academiei Republicii
Socialiste România pe anii 1981 și 1982 vă roagă să primiți expresia
cea mai aleasă a sentimentelor de profund respect și caldă recunoștință
pentru întreaga dumneavoastră activitate pusă in slujba poporului, a
înfloririi patriei socialiste, a păcii, înțelegerii și colaborării intre toate
popoarele, pentru grija deosebită și atenția statornică pe care le acor
dați afirmării plenare a tuturor domeniilor științei și culturii, a căror
singură menire este aceea de a servi omului și vieții, progresului și
civilizației pe planeta noastră.
Noile și strălucitele inițiative de pace pe care Ie promovați cu re
marcabilă consecvență, mult stimate și iubite tovarășe secretar ge
neral, impresionanta și neobosita dumneavoastră activitate pusă in
slujba apărării și salvgardării celui mai de preț drept al omenirii —
dreptul la viață — au un larg ecou internațional, bucurîndu-se de
sprijinul și aprecierea întregului nostru popor. Alături de toți oamenii
muncii, fără deosebire de naționalitate, ne exprimăm adeziunea totală
față de nobilele idei subliniate cu vigoare și inaltă ținută umanitară și
patriotică in magistrala cuvintare pe care ați rostit-o la sesiunea din
16 noiembrie 1983 a Marii Adunări Naționale.
Expresie elocventă a recunoștinței calde pe care v-o purtăm pentru
Întreaga dumneavoastră activitate desfășurată in scopul salvării ome
nirii de la un dezastru ireparabil, a adeziunii nețărmurite a întregii
noastre națiuni socialiste la politica internă și externă a partidului
și statului nostru, condusă cu înțelepciune, cutezanță revoluționară,
clarviziune și luciditate, cu vibrant patriotism, de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, arhitect al păcii și colaborării in
lume, făuritor al României moderne, țară liberă și demnă intre țările
libere și demne ale lumii, poporul român, oamenii de știință și de
cultură din patria noastră desfășoară o grandioasă mișcare pentru
pace, mișcare ce cunoaște, in ultima vreme, o intensitate fără prece
dent.
Oamenii de știință și cultură Iși string rindurile în cadrul Comi
tetului Național Român „Oamenii de știință și pacea", care, sub
conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu,
eminent om politic și ilustru savant de renume mondial, desfășoară
o susținută activitate, amplificindu-și formele de manifestare și de
acțiune, atit pe plan intern, cit și pe plan internațional.
Sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă și clarvăzătoare, poporul
român, strins unit in jurul partidului, a obținut succese remarcabile
in toate domeniile vieții economice, social-politice, ale științei, culturii
și artelor, pășind viguros și ferm pe calea luminoasă a făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul României.
In lumina concepției dumneavoastră revoluționare, mobilizatoare,
știința, tehnica, cultura și arta se înscriu plenar in efortul întregului
popor de propășire materială și spirituală, de promovare a României
in rindul țărilor dezvoltate ale lumii, de înflorire a civilizației noastre
milenare.
Cinstind șl cu acest prilej măreața operă istorică pe care o infăptuiți în fruntea partidului și statului nostru, forul nostru academic,
căruia i se alătură laureații de astăzi ai premiilor Academiei, se
angajează să fie demni de inalta încredere și sprijinul ce li se
acordă, să facă totul spre a-și pune întreaga capacitate, talentul și
puterea de muncă in slujba transpunerii in viață a luminoaselor pre
vederi ale programelor-directive, a hotăririlor celui de-al XII-lea
Congres și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, a
recentelor dumneavoastră indicații și orientări.
Cu aceste ginduri, vă urăm, din toată inima, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și putere de muncă, spre
binele și fericirea întregului nostru popor, pentru gloria patriei noastre
libere, independente și suverane, pentru izbinda nobilelor idealuri ale
Păcii și colaborării in lume.
PARTICIPANT!! LA SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE
A ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE SOCIALISTE ALBANIA

■ RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare
a Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL CARCANI

Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Socialiste Albania
TIRANA
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Socialiste Albania,
în numele poporului român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, precum și al nostru personal, vă transmitem
dumneavoastră și poporului albanez sincere felicitări și cele mai bune urări
de prosperitate și progres pe calea dezvoltării socialiste a patriei.
Exprimăm convingerea că tradiționalele legături de prietenie dintre po
poarele noastre se vor diversifica și adinei continuu.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România
Poporul albanez sărbătorește, la
29 noiembrie, împlinirea a 39 de
ani de la eliberarea țării, eveni
ment memorabil care a incununat
lupta eroică a patrioților, a mase
lor, in frunte cu comuniștii. împo
triva forțelor de.ocupație ale Italiei
fasciste și Germaniei hitleriste,
mareînd o cotitură istorică în des
tinele tării. Victoria revoluției
populare a deschis calea unor
profunde prefaceri economice și
sociale, a făuririi unei vieți mai
bune pentru cei ce muncesc.
Sub conducerea Partidului Mun
cii din Albania au fost înfăptuite
transformări revoluționare în toate
domeniile, a fost lichidată exploa
tarea moșierească și capitalistă, au
fost transpuse în practică planuri
cuprinzătoare de dezvoltare econo
mică și socială, care, ducînd la de
pășirea treptată a moștenirii grele
din trecut, au înscris Albania pe
calea progresului.
Biruind greutățile generate de
înapoierea economică în care a fost
menținut timp de secole, poporul
albanez a făurit o industrie pro
prie — baza dezvoltării generale a
țării. Un exemplu in această direc
ție il constituie Complexul siderur
gic de la Elbasan, devenit un pu
ternic punct de sprijin pentru
dezvoltarea în continuare a indus
triei. îndeosebi a construcțiilor de
mașini. Prin valorificarea unor ase
menea bogății cum sint țițeiul și
gazele, huila, cromul, cuprul, bau
xita și altele au apărut noi ramuri
industriale. Continuă să se extindă
industria extractivă, ca și prospec
țiunile geologice, să se intensifice
procesul de prelucrare a minereu
rilor existente, in vederea creșterii
ponderii sectorului industrial in
sporirea avuției naționale.
într-o tară în care lumina elec
trică era aproape necunoscută
înainte de eliberare, a fost reali
zată electrificarea tuturor localită
ților. Și-a găsit astfel materializare
munca a sute și sute de mii de oa
meni, îndeosebi a brigăzilor de ti
neret de pe numeroasele șantiere
menite să valorifice marele poten
țial hidroenergetic al Albaniei, tn
cadrul industriei electroenergetice, o
pondere de seamă revine șiragului
de hidrocentrale de pe fluviul Drin,
cea de la Van i Dejes situîndu-se,
prin amploarea lucrărilor pe care
le-a necesitat, pe un loc de frunte.
Hidrocentrale au fost construite și
pe alte cursuri de apă, concomi
tent cu ridicarea unor termocen
trale în scopul asigurării necesaru
lui de energie pentru industrie,
pentru întreaga economie națională.
In prezent sînt în curs de reali
zare noi întreprinderi energetice.
Colectivul de pe șantierul centra
lei hidroelectrice de la Roman a
terminat lucrările de străpungere a
celui de-al treilea tunel de evai
cuare, în lungime de aproape o ju

mătate de kilometru, într-un stadiu
avansat aflîndu-se și lucrările de
pe alte sectoare ale acestei impor
tante unități, ale cărei prime tur
bine vor fi date în funcțiune in 1985.
în . același timp, defrișarea unor
Întinse suprafețe, atit in zonele de
șes, cit și in cele de deal și de
munte, amenajarea terenurilor mo
cirloase și mărăcinoase au dus la
extinderea suprafeței agricole a tă
rii. Au fost, de asemenea, plantate
păduri pe întinderi insumînd peste
160 000 de hectare. în prezent se
desfășoară o amplă activitate pen
tru dezvoltarea intensivă a agri
culturii, prin întărirea continuă a
bazei materiale și tehnice a
acesteia.
Dezvoltarea forțelor de producție,
a învățămîntului. culturii și științei
stau la baza ridicării nivelului de
trai, material și spiritual, al oame
nilor muncii.
Poporul român, care nutrește sen
timente de prietenie față de toate
popoarele angajate în opera de
făurire a noii orînduiri, se bucură
de realizările de seamă obținute de
oamenii muncii din Albania în dez
voltarea patriei lor. între poporul
român și poporul albanez s-au sta
tornicit de-a lungul istoriei relații
de prietenie și solidaritate, în lupta
pentru înlăturarea asupririi străi
ne. pentru independență și o viață
mai bună.
Relațiile noastre de colaborare au
cunoscut o nouă dezvoltare în anii
puterii populare, pe baza princi
piilor deplinei egalități, respectă
rii independenței și suveranității
naționale, neamestecului în treburi
le interne și avantajului reciproc.
Volumul schimburilor de bunuri
materiale s-a dublat în cincinalul
precedent și cunoaște noi creșteri
semnificative in prezent, ceea ce își
găsește expresie în prevederile pro
tocolului comercial româno-albanez
pe 1984, semnat recent la Tirana,
în înțelegerile privind lărgirea și
diversificarea colaborării economi
ce bilaterale. România livrează în
Albania utilaj petrolier, tractoare,
autoturisme de teren, aparataj elec
tric, mașfni agricole, laminate de
oțel, produse chimice și altele. La
rindul ei, Albania livrează în țara
noastră minereu și concentrat de
crom, bitum de petrol. bauxită,
sulf, produse chimice etc.
Fără îndoială că dezvoltarea co
laborării româno-albaneze este în
interesul celor două popoare, al în
tăririi prieteniei dintre ele, ca și în
folosul cauzei păcii și colaborării
internaționale.
Cu prilejul marii sărbători na
ționale de la 29 noiembrie, poporul
român adresează felicitări poporu
lui prieten albanez, împreună cu
urarea de a dobîndi noi realizări în
eforturile pe care le depune pentru
progres și bunăstare.
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Sezonul „alb" în zona Brașov
Pregătiri și noutăți în crearea condițiilor pentru turism
și practicarea sporturilor de iarnă
Ca în fiecare an, județul Brașov
va ioncentra și în acest sezon cea
mai mare parte a activităților spor
tive și turistice de iarnă. Se ridică
deci, in mod firesc, intrebarea : Ce
s-a întreprins aci în vederea creării
unor condiții cit mai bune de prac
ticare a sporturilor în sezonul
„alb" ?
— Pregătirile privind asigurarea
bazei materiale pentru practicarea
în, condiții bune a schiului, cel mai
îndrăgit sport de iarnă — ne-a re
latat tovarășul Mihai Biră, secretar
al consiliului județean pentru cul
tură fizică și sport — au fost in
mare parte încheiate la timp.
La această oră pîrtiile de schi, atit
in zona Poienii Brașov, a Pre
dealului. ca și in celelalte zone
schiabile ale județului, sint practic
curățate, nivelate. Lucrările pentru
reamenajarea pîrtiei Lupului din
masivul Postăvaru — lucrări de mai
mare amploare — au fost încheiate
și ele, permițînd reintrarea ei in
circuitul sportiv de performanță.
Surprize plăcute au fost pregătite
și pentru începători și copii, pentru
care în Poiana Brașov și Predeal
s-au mai amenajat alte circa 6 pirtii.
Faptul acesta are mai multe avan
taje : pe de o parte, vor fi descon
gestionate pîrtiile destinate avansaților și organizării unor activități
în cadrul „Daciadei", iar, pe de altă
parte, începătorii și copiii vor putea
învăța să schieze în condiții mai
bune și în. deplină securitate. In
plus, noile pirtii sint amenajate • în
general mai aproape de locurile de
cazare.
— Alte măsuri ?
— M-aș referi la săniuș. Pină
acum acesta se practica in multe
cazuri pe pirtiile de schi. De aici o
serie de neplăceri, atît pentru
schiori, cit și pentru cei ce practică
săniușul. Acum, în cadrul Poienii
Brașov s-a amenajat o pîrtie
specială pentru săniuș, care evident
va fi urmată de altele. Șl încă o
noutate. Incepînd cu acest sezon, o
nouă zonă schiabilă — excelent înierbată natural — va intra în cir
cuitul sportiv. Este vorba de zona
Bunloc pe valea Timișului, care va
fi servită de un telescaun.
Pot fi citate și alte măsuri meni
te să asigure condiții mai bune pen
tru practicarea sporturilor de iarnă
— cum ar fi amenajarea unei pîrtii

moderne de biatlon pe valea Rîșnoavei și executarea unei alte pir
tii pe Valea Cetății din Rișnov.
O altă noutate o constituie faptul
că pe toată durata sezonului de
schi se va asigura o permanentizare
a grupelor „Salvamont" pe pîrtiile
de schi — ceea ce va permite o in
tervenție operativă în eventualitatea
unor accidente.
In condiții excelente se prezintă
la această oră și baza de agrement.
Citeva dintre noutățile pe care le
oferă în acest sens Poiana Brașov
ne-au fost oferite de tovarășul Loghin Jucan. directorul O.N.T. „Carpați".
— Iubitorii sporturilor de iarnă
vor avea la dispoziție, pe lingă
obiectivele de agrement mai vechi,
alte noi obiective, cum ar fi com
plexul multifuncțional „Favorit",
unic în felul lui in țară Ia noi (care
dispune de un restaurant-cinema și
va permite ca, în timp ce vor servi
masa, consumatorii să poată viziona
și un film ; de asemenea, la dispozi
ția lor se găsește aici o bibliotecă,
sală de lectură, bar de zi, popicărie
etc).
Atit în Brașov, cit și la Predeal vor
funcționa școli de schi atit pentru
începători, cit și pentru copii. Nu au
fost neglijate nici centrele de în
chiriat materialele sportive ; aces
tea vor fi mai multe și mai bine
organizate. Pe lingă cele tradiționa
le care închiriază schi și obiecte de
îmbrăcăminte, în Poiană va funcțio
na și un centru de închiriat sănii.
Bineînțeles, posibilitățile de agre
ment oferite turiștilor și sportivilor
sint mult mai largi și variate. Cei
care vin în Poiană împreună cu co
piii au posibilitatea ca aceștia să
fie încredințați pe timpul programu
lui de schi grădiniței de copii care
s-a înființat in clădirea fostului bi
rou de cazare.
Așadar, atit în Poiana Brașov și
la Predeal, in general în zona schia
bilă din județ au fost asigurate
condiții, au fost luate măsuri pen
tru ca turiștii și sportivii care vor
sosi aici în sezonul „alb" să se sim
tă deosebit de bine, să-și poată pe
trece timpul cit mai plăcut și util
posibil.

Nicolae MOCANU
corespondentul

„Scinteii"

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• In Sala sporturilor din Bacău
s-au disputat simbătă meciurile zilei
a doua a turneului internațional fe
minin de handbal, in care prima
echipă a României a învins cu scorul
de 32—25 (11—15) reprezentativa Po
loniei. Din formația țării noastre s-a
remarcat Mariana Oacă, autoarea a
13 goluri, iar de la oaspete Barbara
Kaminska — 11 goluri.
In deschidere, echipa secundă a ță
rii noastre a terminat la egalitate :
17—17 (8—10) cu selecționata Unga
riei.
Astăzi, de la ora 16,00, sint pro
gramate ultimele partide ale compe
tiției : România B — Polonia și
România A — Ungaria.
• In nenultima zi a competiției
internaționale masculine de handbal
„Trofeul Ungaria", la Kaposvar s-au
întilnit echipele României si Polo
niei. Meciul s-a încheiat cu scorul
de 27—26 (16—12) în favoarea handbalistilor români.
Alte rezultate : R.D. Germană —
Bulgaria 22—17 ; Ungaria — Cuba
33—25.
• La Londra, cea de-a 3-a partidă
a meciului dintre marii maestri Gări
Kasparov și Viktor Korcinoi. care-și
dispută una dintre semifinalele Tur
neului candidatilor la titlul mondial
masculin de șah. s-a încheiat remiză

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 27 noiembrie, ora 20 — 30
noiembrie, ora 20. în țară : Vremea va
fi in general umedă, cu cerul mai mult
noros. Vor cădea precipitații la început
sub formă de ploaie, apoi și sub for
mă de lapoviță și ninsoare. Vîntul va
sufla moderat, cu intensificări tempo

la mutarea a 18-a. Scorul este favo
rabil lui Korcinoi cu 2—1.
• în meci pentru „Cupa Europei
centrale" la fotbal, echipa cehoslova
că Sklo Union Teplice a întrecut pe
teren propriu, cu scorul de 4—1 (2—1),
formația austriacă S.C. Eisenstadt.
• în primul meci din turneul final
al campionatului masculin de baschet
al Asiei, care se desfășoară la Hong
Kong, selecționata R.P. Chineze, de
ținătoarea titlului, a învins cu scorul
de 84—48 (41—22) formația Kuwei
tului.
• In continuarea turneului pe care-1 întreprinde in Mexic, selecționa
ta de fotbal a Suediei a întilnit la
Guadalajara formația locală pe care
a invins-o cu scorul de 1—0 (0—0).
• La Oslo. în cadrul competiției
internaționale masculine de hand
bal „Cupa Polară". reprezenta
tiva U.R.S.S. a dispus cu 35—21
(18—11) de echipa Franței, iar selec
ționata Norvegiei a întrecut cu scorul
de 22—20 (8—11) formația Olandei.
• Intr-un meci desfășurat la Las
Vegas, campionul mondial de box
la categoria grea (versiunea W.B.C.),
americanul Larry Holmes l-a învins
prin abandon dictat de arbitru in
prima repriză pe compatriotul său
Marvis Frazier.
rare predominînd din sectorul nordvestic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 7 și plus .3 grade, iar
cele maxime între zero și plus 10 gra
de. In București : Vremea va fi în "ge
neral umedă, cu cerul mai mult noros.
Vor cădea precipitații la început sub
formă de ploaie, apoi și sub formă de
lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla
moderat. Temperaturile minime vor os
cila între minus 3 șl plus 2 grade, iar
cele maxime între 3 și 7 grade. (Marga
reta Struțu, meteorolog de serviciu).

DE LA C. E. C.
Casa de Economii și Consemnatiuni face cunoscut că
miercuri 30 noiembrie a.c.. ora
16,30, va avea loc in Capitală, in
sala Casei de cultură din str.
Zalomit nr. 6, tragerea la sorti
lunară a obligațiunilor C.E.C. cu
ciștiguri.
Potrivit planului de ciștiguri.
posesorii de obligațiuni C.E.C.
vor beneficia de un important
număr de ciștiguri in valori cu
prinse intre 50 000 de lei și 800
de lei.

Cîstigurile care se acordă la
fiecare tragere la sorti lunară,
precum și faptul câ obligațiunile
C.E.C. se pot procura si restitui
fără nici o formalitate consti
tuie importante avantaje acor
date de Casa de Economii și
Consemnatiuni posesorilor aces
tui instrument de economisire
deosebit de practic și eficient.
Tragerea la sorți fiind publi
că. toti cei interesați sint invitaK să ia parte la lucrările de
efectuare a acestora.
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Manifestări consacrate aniversării
făuririi statului național unitar român
HARARE 26 (Agerpres). — In ca
drul acțiunilor dedicate marcării
celei de-a 65-a aniversări a făuri
rii statului național unitar român,
la ambasada țării noastre din Ha
rare (Republica Zimbabwe) a avut
loc o intilnire cu redactori-șefi, ca
dre de conducere și ziariști de la
agenția de presă ZANA, de la prin
cipalele ziare și reviste zimbabweene, de la posturile de radio și
televiziune.
Ambasadorul țării noastre la Ha
rare, Gheorghe Badrus, a evocat
lupta dusă de-a lungul secolelor de
poporul român pentru indepen
dență și unitate, subliniind, tot
odată, realizările remarcabile doblndite in anii construcției socia
liste.
Cei prezenți au dat o înaltă apre
ciere eroismului poporului român,
vitejiei dovedite in decursul istoriei
in apărarea dreptului la unitate și
existență liberă.
Participanții la intilnire au scos
In evidență rolul proeminent pe
care președintele Nicolae Ceausescu
il are în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră, contribuția sa defini
torie la progresul economtco-social
a! țării, la afirmarea prestigioasă
a României pe arena internațională.
Evocîndu-se vizita oficială de
prietenie efectuată de președintele
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, în iulie
1983, în Republica Zimbabwe, s-a
relevat că „nici un conducător de
stat n-a fost Intimpinat cu atit
entuziasm și
bucurie cum a
fost primit și salutat președintele
Nicolae Ceaușescu tn Zimbabwe.
Intîlnirea dintre președintele român
și locuitorii orașului Harare a con
stituit pentru aceștia prilejul de a
da expresie sentimentelor de sim
patie și respect ale zimbabweenilor
din întreaga (ară pentru sprijinul
ce le-a fost acordat de România, de
Partidul Comunist Român in timpul

Adoptarea unei rezoluții privind
Anul Internațional al Tineretului

luptei de eliberare", s-a subliniat
in cursul intilnirii.
De asemenea, au fost scoase In
evidență bunele relații românozimbabweene, arătindu-se că Româ
nia și Zimbabwe dezvoltă o colabo
rare rodnică pe multiple planuri,
in interes reciproc.

PARIS 26 (Agerpres). — Cea de-a
22-a sesiune a Conferinței generale a
UNESCO a adoptat prin consens,
in ședința plenară, rezoluția ..Rolul
UNESCO in domeniul tineretului și
contribuția organizației la Anul In
ternațional al Tineretului" (A.I.T.),
inițiată de România și alte țări mem
bre.
Consensul realizat în adoptarea acestei rezoluții reflectă adeziunea
largă a statelor membre ale comu
nității internaționale la inițiativele si
contribuțiile active ale României în
ce privește creșterea rolului tinere
tului în lumea contemporană, lansa
rea și organizarea A.I.T.
Rezoluția subliniază rolul impor
tant pe care tineretul este chemat
să-1 îndeplinească in soluționarea
marilor probleme ale lumii contem
porane, precum și necesitatea de a se
asigura tinerei generații posibilități
cit mai largi de participare activă in
toate domeniile vieții economice, po
litice. sociale și culturale. Totodată,
este evidențiată cerința angajării mai
puternice a UNESCO in promova
rea și înfăptuirea aspirațiilor tinerei
generații. îndeosebi prin realizarea obiectivelor înscrise in planul pe ter
men mediu al organizației (1984—1989)
in domeniul tineretului, aprobat de
Conferința generală.

RABAT 26 (Agerpres). — In ora
șul Khouribga — principalul centru
industrial marocan — a fost inau
gurată „Săptămâna culturală româ
nească". Cu această ocazie, la Cen
trul provincial al culturii și tinere
tului a avut loc vernisajul unei
expoziții de carte, cuprinzind la loc
de frunte volume din opera tova
rășului Nicolae Ceaușescu, precum
și lucrări consacrate personalității
conducătorului partidului și statu
lui nostru, apărute in diferite țări
ale lumii. A fost inaugurată, de
asemenea, expoziția „România —
imagini contemporane".
Au luat parte Mohamed Barakat,
vicepreședinte al Consiliului muni
cipal Khouribga, Abdellatif Ben
Lemaalem, secretar general al con
siliului, reprezentanți ai Ministeru
lui Culturii și Tineretului, alte per
soane oficiale, ziariști, specialiști
români care lucrează in Maroc, un
numeros public.
TEL AVIV 26 (Agerpres). — In
orașul-port Ashdod, din Israel, a
avut loc o gală a filmului româ
nesc.
La manifestare au participat pri
marul orașului, alte oficialități mu
nicipale, un numeros public.
Cuvintul de deschidere a fost
rostit de scriitorul Leon Brader,
care a evocat atit semnificația ac
tului istoric de la 1 Decembrie 1918,
cit și evoluția pozitivă a rapor
turilor româno-israeliene, contribu
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, la eforturile de pace in
regiunea Orientului Mijlociu.

româno-sovietice
MOSCOVA 26 (Agerpres). — La
Kiev a avut loc o ședință festivă
consacrată împlinirii a 25 de ani de
la înființarea filialei din R.S.S.
Ucraineană a Asociației de prietenie
sovieto-română (A.P.S.R.). Au parti
cipat Ludmila Bondarenko, vicepre
ședinte al Asociației ucrainene de
prietenie și relații culturale cu străi
nătatea. reprezentanți ai întreprinde
rilor din Kiev, membri colectivi ai
Asociației de prietenie sovieto-româ
nă. activiști ai acestei organizații și
alte persoane oficiale.
Adunarea a fost deschisă de Horozova Ludmila, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie sovieto-română
și vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al Sovietului regiunii Kiev.
Despre semnificația evenimentului

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru
colaborare tehnico-științifică
Totodată, comitetul a examinat
probleme legate de organizarea ela-borării Programului complex al pro
gresului tehnic pe 15—20 de ani si de
mersul realizării convențiilor de co
laborare guvernamentale in dome
niul roboților industriali si al folo
sirii microprocesoarelor in economie,
convenindu-se măsuri privind extin
derea si îmbunătățirea colaborării in
domeniile respective.
S-a examinat, de asemenea, stadiul
colaborării în domeniul asigurării
tehnico-materiale a cercetărilor si
s-a adoptat planul comitetului pe pe
rioada următoare.

V!

: Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru
colaborare In domeniul industriei alimentare

berlin

r

au vorbit, între alții, Oleg Kasianenko, președintele filialei ucrai
nene a A.P.S.R., ministrul industriei
ușoare al R.S.S. Ucrainene, pre
ședinți și vicepreședinți ai filialelor
regionale din Ucraina ale A.P.S.R.,
precum și Nicolae Vlădăreanu, con
sul, însărcinat cu conducerea Consu
latului general al României la Kiev.
Au fost evidențiate activitatea rodni
că a filialei republicane a Asociației
de prietenie sovieto-română în cei
25 de ani de la înființare, pentru
întărirea prieteniei dintre cele două
popoare vecine și prietene.
In holul sediului Asociației de
prietenie și relații culturale cu străi
nătatea s-a organizat o expoziție de
fotografii ilustrind aspecte ale rela
țiilor de prietenie româno-sovietice.

cursei înarmărilor,
. ........... -pentru eliberarea
.
Europei de pericolul nuclear

î
î
ț R.F. GERMANIA : Demonstranții au blocat baza militară
ț
de la Mutlangen

Comisia a analizat stadiul conlu
crării tehnico-științifice in perfec
tionarea tehnologiilor existente si
crearea de noi tehnologia si mijloace
tehnice în industria uleiului si indus
tria laptelui și a organizat o aseme
nea colaborare în domeniul fabrică
rii pastelor făinoase. S-a convenit
extinderea schimbului de experiență
în elaborarea de tehnologii într-o se
rie de subramuri ale industriei ali
mentare.

BERLIN 26 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc ședința a 41-a a Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru co
laborare in domeniul industriei ali
mentare. la care au participat dele
gațiile țărilor membre ale consiliu
lui. precum și delegația R.S.F. Iugo
slavia.
Au fost examinate măsurile privind
realizarea acțiunilor complexe de co
laborare pentru îmbunătățirea apro
vizionării populației țârilor membre
ale C.A.E.R. cu mărfuri alimentare,
adoptate de sesiunea consiliului.

Rezoluția cheamă la o cit mai lar
gă contribuție a UNESCO, prin
mijloacele și acțiunile sale specifice,
la marcarea A.I.T.. care urmează să
6e desfășoare în 1985 sub deviza :
„Participare, dezvoltare, pace". Ca o
manifestare majoră în cadrul A.I.T..
Conferința generală stabilește orga
nizarea. sub egida UNESCO. în
anul 1985. a Congresului mondial al
tineretului, forum larg al reprezen
tanților tinerei generații din întreaga
lume, care să adopte programul de
acțiune pentru afirmarea mai puter
nică a tineretului în viata socială și
politică a epocii noastre.
Conferința generală stabilește ca.
în realizarea acțiunilor din cadrul
A.I.T.. inclusiv organizarea Con
gresului mondial al tineretului,
UNESCO să colaboreze strîns cu
alte organe din sistemul Națiunilor
Unite. îndeosebi Comitetul consulta
tiv al O.N.U. pentru Anul Interna
țional al Tineretului. Se lansează,
totodată, un apel către statele mem
bre ale UNESCO pentru a-și ad-uce contribuția la marcarea, pe plan
național, regional și internațional, a
A.I.T. la realizarea acțiunilor din ca
drul acestei importante manifestări
internaționale.

KIEV; Manifestare consacrată prieteniei

moscova :

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La
Moscova s-a desfășurat ședința a 29-a
a Comitetului C.A.E.R. pentru cola
borare tehnico-știintifică.
Delegația română a fost condusă
de tovarășul Ion Ursu, prim-vicepreședinteie Consiliului Național, pentru
Știință și Tehnologie.
La ședință s-a efectuat un schimb
de experiență în problemele planifi
cării. finanțării si stimulării econo
mice. ale creării și asimilării de noi
tehnici și tehnologii in țările mem
bre ale C.A.E.R. și s-au stabilit sar
cinile care revin comitetului din hotăririle Sesiunii a XXXVI-a a
.C.A.E.R. și ședințelor comitetului
executiv al consiliului.

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI ROMÂN,
TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, IN R. P. 0. COREEANA

BONN 26 (Agerpres). — în fața
bazei militare de la Mutlangen din
R.F.G., unde urmează să fie instalate rachete americane cu rază medie de acțiune, conform planurilor
N.A.T.O., simbătă au avut Ioc demonstrații ale militanților vest-germani pentru pace. Manifestația a
1 avut loc cu prilejul sosirii la a-
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coastă bază a _ primelor rachete
„Pershing-2“. Demonstranții au
blocat intrările in această bază,
tuată la circa 50 km est de i
Stuttgart, incercînd să stopeze Pă- ’
trunderea vehiculelor militare,
Poliția a intervenit pentru
împrăștia pe demonstranți.

!

I

IBaGENTIILE de PRESA

*

-• ne scurt
REUNIUNEA MINISTERIALA A A.E.L.S. Cele șapte țări membre ale
Asociației (vest-)europene a Liberului Schimb (A.E.L.S) și-au exprimat
îngrijorarea în legătură cu nivelul ridicat al șomajului în Europa occiden
tală, se subliniază in declarația comună dată publicității la încheierea
reuniunii ministeriale a A.E.L.S., desfășurată la Porto. Declarația relevă
că, in pofida unei ameliorări a prognozelor privind creșterea economică,
nu există perspective de reducere a șomajului în statele Europei occiden
tale. De asemenea, se arată că redresarea economică este destul de
slabă în Europa occidentală și că ea nu a cuprins încă țările în curs de
dezvoltare. Participanții la reuniune au evidențiat, în același timp, necesi
tatea de a se face totul pentru a se opune rezistență presiunilor protecționiste.
compensații ca urmare a restricți
ÎNTR-UN MESAJ ADRESAT
ilor impuse de partea americană
NAȚIUNII, președintele Boliviei,
importului de oțeluri speciale din
Hernan Siles Zuazo. a reafirmat
C.E.E.
nu au găsit un răspuns
că guvernul său va apăra ferm
s-a anunțat la sfirșitul
procesul de transformări democra favorabil,
negocierilor desfășurate in acest
tice structurale inițiat cu un an în
scop la Geneva. Piața comună a
urmă în tară. El a precizat că nu
anunțat că va adopta, la rîndul
va fi tolerată nici o încercare de
său, o serie de măsuri de răspuns
| a abate de la cursul lui normal
la aceste restricții.
I procesul democratic din Bolivia.
O REUNIUNE MINISTERIALA
.
SEMINAR REGIONAL IN PRO
A PRINCIPALELOR ȚĂRI OCCI
BLEMELE RESURSELOR NATUDENTALE consacrată examinării
' RALE SI ALE MEDIULUI ÎN
posibilităților de depășire a pro
CONJURĂTOR. La Abidjan se
blemelor grave, economice și so
■ desfășoară lucrările unui seminar
ciale.
cu care se confruntă statele
| regional privind inventarierea re
respective, se va desfășura între
surselor naturale și die mediului
13 și 14 februarie 1984 la Paris,
înconjurător, la care participă 14
După cum se știe, țările membre
state africane, informează agenția
ele Organizației pentru Cooperare
M.A.P. în alocuțiunea de deschi
Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.)
dere, reprezentantul Coastei de
înregistrează oficial peste 30 mi
I
Fildeș, Maurice Seri Gnolebe, a
lioane de șomeri și rate înalte ale
I
subliniat necesitatea „utilizării ra
inflației.
ționale a resurselor biosferei Ș»
I importanța luptei împotriva epui
CA URMARE A SCĂDERII
zării premature a resurselor natu CONSIDERABILE A NIVELULUI
rale nerecuperabile".
APEI DUNĂRII ȘI SAVEI, peste
400 de vase fluviale se află imobi
I
PESTE 100 000 DE MUNCITORI lizate — relatează agenția Taniug.
| METALURGIȘTI DIN ÎNTREAGA Navigația pe Sava — unul din
SPANIE au răspuns apelului Co- principalele cursuri de apă iugoslaI misiilor Muncitorești de a partici
ve — a devenit dificilă încă din
pa la o zi de luptă împotriva pro
luna iulie, fiind complet suspenda
iectelor de restructurare a indus
tă la începutul lunii noiembrie. Pe
triei metalurgice spaniole șt a cono însemnată porțiune a Dunării
I cedierilor legate de acestea. In
navigația a fost, de asemenea,
I cadrul unor mitinguri, adunări și
oprită. Nivelul Savei și Dunării se
demonstrații, muncitorii metaluraflă la cel mai scăzut nivel din
Igiști din Galicia, Asturia, Țara
ultimii 120 de ani.
Bascilor Catalonia. Andaluzia si
din centura industrială a Madridu
FIRMELE NIPONE CONSTRUClui au protestat împotriva proiecte
TOARE DE AUTOTURISME tși inlor de restructurare și s-au protăresc pozițiile pe piața americană.
■ nunțat pentru crearea de noi locuri Astfel, concernul „Honda" și-a anunde muncă, menținerea celor exisintenția de a construi în S.U.A.
I tente și extinderea sectorului națio *țat
nalizat în industria metalurgică incă o uzină care va produce anual
200 000 automobile de mic litra). In
spaniolă.
prezent, aproape un sfert din vinzăCERERILE FORMULATE DE rile de automobile pe piața ameri
1 PIAȚA COMUNA cu privire la cană revin firmelor nipone.
acordarea de către S.U.A. a unor
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Demonstranți in fața bazei militare americane de la Ramstein (R.F.G.)
protestind împotriva sosirii primelor componente ale rachetelor nucleare
„Pershing-2" pe teritoriul vest-german
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BERLINUL OCCIDENTAL : Noile arme sporesc
pericolul de război

I BERLINUL OCCIDENTAL 26 (Ai gerpres). — In Berlinul occidental
1 a fost dat publicității apelul orga‘ nizatiei „Oamenii de artă pentru
' pace" care cere tuturor factorilor de
răspundere din Europa de a lua
măsuri în vederea opririi amplasă
rii de noi rachete nucleare cu rază
medie de acțiune pe continentul eu
ropean. In apel, semnat de 200 de

*

airtisti. pictori, scriitori. poeți, ci
neaști. se subliniază că amplasarea
de noi rachete face să sporească pe
ricolul declanșării unui război nu
clear care poate duce la distruge
rea civilizației. In urma cursei înar
mărilor. se spune in document, rămîn nerezolvate probleme grave,
cum sînt șomajul, reducerea aloca
ților pentru nevoi sociale si altele.

j

26 (Agerpres). —
* CeiCOPENHAGA
1200 de delegați la Congre
sul Federației Sindicatelor Daneze,
care s-a desfășurat la Copenhaga,
s-au pronunțat împotriva staționă
rii de noi rachete nucleare ameri-
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GRECIA : Europa nu are nevoie de rachete I
* ALGER
26 (Agerpres). — Marghaaceasta duce la relansarea cursei i
rita Papandreu, președinta Uniunii
înarmărilor si la sporirea amenin- ?
elene, a exprimat, la Alger,
țării nucleare", precizează agenția, )
* femeilor
In ce privește Mediterana, pre- l
opoziția țării sale fată de instala

i
|

.

cane cu rază medie de acțiune în
Europa. Intr-o rezoluție adoptată in
încheierea lucrărilor. în numele a
1.3 milioane de sindicaliști, ei s-au
pronunțat in favoarea înghețării si.
ulterior, a reducerii tuturor armelor nucleare staționate pe continent.

i.

rea de rachete ,pershing-2" și
„Cruise" In Europa, informează agenția France Presse.
Intr-un interviu acordat agenției
Algerie Presse Service, Margharita
Papandreu, reamintind poziția Gre
ciei in problemele dezarmării, a de
clarat : „Ne opunem, instalării ra
chetelor „Persh.ing-2“ și de croa
zieră in R.F. Germania, Marea Bntanie si în orice altă parte, deoarece

ședința Uniunii femeilor elene s-a
declarat optimistă in ce privește rezultatele eforturilor depuse de țările riverane pentru o „Meditera-șă
fără prezenta marilor puteri și fără
manevre militare care pun in pericol pacea in această regiune atit de
sensibilă". Ea a subliniat, de asemenea, acțiunea tării sale pentru crearea unei zone denuclearizate si demilitarizate in Balcani.
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al Prezidiului Biroului Politic al
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, premierul Consiliului Admi
nistrativ al R.P.D. Coreene.
La aeroportul internațional din
Phenian, împodobit cu drapelele de
stat ale României și R.P.D. Coreene
și cu portretele tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășului Kim Ir Sen,
tovarășul Constantin Dăscălescu a

fost intimpinat de tovarășul Li
Giong Ok. de alte persoane oficiale
coreene.
Au fost de față Constantin Iftodi,
ambasadorul țării noastre la Phe
nian. membri ai ambasadei române.
După intonarea imnurilor de stat
ale României și R.P.D. Coreene, o
gardă militară a prezentat onorul.

începerea convorbirilor oficiale
Vineri după-amiază, la Palatul
culturii poporului din Phenian au
început convorbirile oficiale dintre
tovarășul Constantin
Dăscălescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, și tovarășul Li Giong
Ok, membru al Prezidiului Biroului
Politic al C.C. al Partidului Muncii
din Coreea, premierul Consiliului
Administrativ al R.P.D. Coreene.
Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat satisfacția față de cursul ascen
dent al relațiilor tradiționale de
strînsă prietenie, colaborare și soli
daritate militantă dintre partidele,
țările și popoarele noastre, care se
adincesc continuu în spiritul Trata
tului de prietenie și colaborare și al
Acordului privind direcțiile de bază
ale dezvoltării colaborării economice
și tehnico-științifice, al celorlalte do
cumente comune convenite la nivel
înalt.
In cadrul convorbirilor s-a dat o
înaltă apreciere rolului hotăritor pe
care l-au avut în realizarea acestui
curs pozitiv frecventele întâlniri și
convorbiri dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și to
varășul Kim Ir Sen, secretar general
al C.C. al Partidului Muncii din
Coreea,
președintele
Republicii
Populare Democrate Coreene.
S-a subliniat că dialogul politic de
la București și Phenian dintre cei doi
conducători constituie contribuții de
mare valoare la aprofundarea și dez
voltarea prieteniei și colaborării
dintre partidele, țările șt popoarele
noastre. Pe această temelie trainică,
de nezdruncinat, au fost stabilite
direcțiile de conlucrare pe termen
lung dintre țările noastre.
Cei doi premieri 6-au informat
reciproc asupra desfășurării con
strucției socialiste in cele două țări
și au făcut o amplă analiză a sta
diului îndeplinirii hotăririlor adopta
te cu prilejul întîlnirilor românoconeene la nivel înalt.
Evocînd potențialul ridicat ai celor
două economii în plină dezvoltare,
cei doi prim-miniștri au subliniat că
există posibilitatea ca volumul
schimbului de mărfuri să înregistreze
în anul 1984 un ritm de creștere su
perior. comparativ cu acest an.
Referindu-se la problemele colabo
rării și cooperării economice, cei doi
prim-miniștri au analizat posibilita
tea amplificării acesteia intr-o serie
de domenii de interes reciproc, cum
ar fi : unele materii prime, construc
ția de mașini, energetica, industria
electronică și altele. Cei doi primminiștri au convenit să confere o

perspectivă de lungă durată activi
tății de cooperare. în interesul celor
două țări. In context s-a reafirmat
dorința reciprocă de a acționa mai
energic pentru a folosi neîntlrziat
toate posibilitățile pe care le au cele
două țări pentru finalizarea unor noi
acțiuni de colaborare si cooperare re
ciproc avantajoasă. în acest sens s-a
relevat necesitatea ca încă in prima
parte a anului viitor să fie definiti
vate noi propuneri de colaborare eco
nomică care să deschidă orizonturi și
mai largi conlucrării româno-coreene.
A fost, de asemenea, apreciat po
zitiv modul în care se desfășoară
colaborarea si schimbul de informații
în domeniile științei. învățămintului.
culturii, artelor, sănătății, presei șl
televiziunii, manifestîndu-se dorința
comună de a promova mal activ
acele forme de colaborare care asi
gură realizarea unor progrese in cu
noașterea si Înțelegerea reciprocă.
In cadrul dialogului de lucru, des
fășurat intr-un spirit constructiv, de
stimă și înțelegere reciprocă, ș-a
realizat un schimb de păreri asu
pra unor probleme actuale ale vie
ții internaționale, îndeosebi in ce
privește asigurarea păcii și securită
ții în lume, eliminarea pericolului
unui război nuclear în Europa, opri
rea instalării de noi rachete cu rază
medie de acțiune pe acest- continent,
retragerea șt distrugerea celor existente, încetarea cursei Înarmă
rilor și trecerea hotărită la măsuri
efective de dezarmare, și in primul
rînd de dezarmare nucleară, solu
ționarea tuturor conflictelor și pro
blemelor litigioase dintre state pe
calea tratativelor, edificarea unei
noi ordini economice internaționale,
lichidarea subdezvoltării, reducerea
marilor decalaje existenta intre ță
rile sărace și cele bogate.
Primul ministru al R.P.D. Coreene
a dat o Înaltă apreciere inițiativelor
șl propunerilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu In apărarea păcii și pro
movarea unul climat de destindere
și colaborare în lume.
In cadrul convorbirilor au fost
reafirmate sprijinul consecvent si
solidaritatea activă a partidului, gu
vernului și poporului român, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
fată de cauza legitimă a poporului
coreean pentru reunificarea pașnică
și independentă a Coreei, fără nici
un amestec din afară. în spiritul
politicii Partidului Muncii din Co
reea și a Guvernului R.P.D. Coreene,
al inițiativelor și propunerilor to
varășului Kim Ir Sen privind crea
rea Republicii Confederata Demo
crate Koryo.
Evidențiindu-se conlucrarea bila

terală fructuoasă de pînă acum pe
arena internațională, s-a subliniat
necesitatea intensificării consultării
reciproce în probleme internaționale
de interes comun.
La convorbiri au participat tova
rășii Alexandru Necula, ministrul
industriei de mașinl-unelte. electro
tehnică și electronică. Drăguț Lucian,
secretarul Consiliului de Miniștri,
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Ion Stoian,
adjunct al ministrului comerțului
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Mihai Moraru, adjunct
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini, Gheorghe Sava,
adjunct al ministrului industriei chi
mice, Gheorghe Fulea, adjunct al
ministrului minelor, petrolului șl
geologiei, Gheorghe Lazăr. adjunct
al ministrului industrializării lemnu
lui și materialelor de construcții, Con
stantin Iftodi, ambasadorul României
la Phenian.
Din partea coreeană au luat parte
Chong Song Nam, ministrul relațiilor
economice externe, Kim Ge Bong,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Han Su Ghil, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior. Kim Se
Ung, prim-adjunct al ministrului
construcțiilor de mașini, Li Se Ung,
adjunct al ministrului industriei chi
mice, Guan long Mu, adjunct al mi
nistrului industriei forestiere, alte
persoane oficiale, consilieri și experți.
★
Consiliul Administrativ al R.P.D.
Coreene a oferit vineri o recepție in
onoarea
tovarășului
Constantin
Dăscălescu.
Au luat parte persoanele oficiala
române și coreene.
în acest cadru s-a exprimat con
vingerea că actualele convorbiri vor
înscrie noi contribuții la dezvoltarea
și diversificarea pe multiple planuri
a relațiilor româno-coreene, în inte
resul popoarelor noastre, al cauzei
generata a socialismului, colaborării
și păcii in lume.
Tovarășul Constantin Dăscălescu și
tovarășul Li Giong Ok au toastat în
sănătatea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și to
varășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președintele
R.P.D. Coreene, pentru dezvoltarea
și mai puternică a relațiilor de pri
etenie, colaborare și solidaritate mi
litantă dintre partidele, guvernele șl
popoarele celor două țări, pentru
realizarea dezideratului legitim al
națiunii coreene — reunificarea pa
triei.

Luări de poziție după întreruperea negocierilor

sovieto-americane de la Geneva
HAGA 26 (Agerpres). — Guvernul
Olandei își exprimă speranța că
partea sovietică va reveni lâ masa
negocierilor de la Geneva, a decla
rat, la Haga, purtătorul de cuvint al
Ministerului olandez al Afacerilor
Externe. „Acesta este singurul mod
de a se putea ajunge la acorduri efi
ciente pentru controlul armamente
lor" — a arătat purtătorul de cuvint.
BONN 26 (Agerpres). — La înche
ierea convorbirilor pe care le-au
purtat la Bonn, cancelarul R.F.G.,
Helmut Kohl, și președintele Franței,
Francois Mitterrand, s-au pronunțat,
intr-o conferință de presă comună,
pentru o revenire a U.R.S.S. și S.U.A.
la masa tratativelor — transmit agen
țiile internaționale de presă. Cei doi
oameni politici au afirmat că „vor
depune toate eforturile pentru re
luarea negocierilor". Ei au apreciat,
de asemenea, că „unul dintre mijloa
cele favorabile relansării dialogului
Est-Vest în problema dezarmării" il
constituie Conferința de la Stockholm
asupra dezarmării în Europa, care
urmează să înceapă în luna ianuarie.

BONN 26 (Agerpres). — Guvernul
vest-german se pronunță în favoarea
organizării unor reuniuni anuale în
tre conducătorii S.U.A. și U.R.S.S.
„pentru analizarea problemelor de
actualitate", a declarat ministru] ad
junct de externe vest-german,
Jtlrgen Mollemann, la o conferință de
presă. R.F.G., a subliniat Mollemann,
„este dispusă nu numai să renunțe
la staționarea în viitor a rachetelor
nucleare cu rază medie de acțiune
pe teritoriul său, ci să dezafecteze ra
chetele deja amplasate, dacă U.R.S.S.
se dovedește cu adevărat dispusă la
un compromis".
HELSINKI 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Finlandei, Mauno Koivistn,
și-a exprimat, într-un interviu, opi
nia că „Statele Unite și Uniunea So
vietică mai pot ajunge la un acord
în problema rachetelor nucleare cu
rază medie de acțiune pe teritoriul
Europei".

DANEMARCA : Să se treacă la reducerea și eliminarea
armamentului atomic !
,

PHENIAN 26 (Agerpres). — Co
respondentă de la Ioan Erhan :
Vineri a sosit la Phenian tovarășul
Constantin Dăscălescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
care face o vizită oficială de priete
nie în R.P.D. Coreeană, la invitația
tovarășului Li Giong Ok, membru

TOKIO 26 (Agerpres). — Primul
ministru al Japoniei, Yasuhiro Nakasone, a cerut Statelor Unita și Unlunil Sovietice să reia negocierile
pentru a se putea ajunge la o redu
cere a numărului rachetelor nucleare
cu rază medie de acțiune — transmi
te agenția France Presse.
Luînd cuvintul in fața membrilor
in comisii parlamentare. Nakasone a
apreciat drept profund regretabilă
suspendarea negocierilor ce se des
fășurau de doi ani la Geneva.

BERLIN 26 (Agerpres). — Luînd
cuvintul în cadrul Plenarei C.C. al
P.S.U.G., care s-a desfășurat la
Berlin. Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președintele
Consiliului de Stat al R. D. Germa
ne, a subliniat faptul că. în pofida
voinței majorității popoarelor lumii,
Statele Unite au început desfă
șurarea rachetelor „Pershing-2“ și
„Cruise" în Europa occidentală,
transmite agenția A.D.N. Honecker
a amintit că printre deciziile luate

de Uniunea Sovietică în contextul si
tuației nou create se numără și aceea
ca. prin înțelegeri cu guvernele
R.D.G. și R.S.C., să fie accelerate lu
crările pregătitoare. începute în urmă
cu cîtva timp pentru amplasarea
unor rachete tactice-operative cu rază
sporită de acțiune pe teritoriul aces
tor țări. „Este de la sine Înțeles —
a afirmat el — că acesta măsuri,
care au devenit inevitabile pentru a
Împiedica superioritatea strategică
militară a S.U.A., nu provoacă nici
o bucurie in țara noastră, dar ele
sînt necesare pentru asigurarea pă
cii". în același timp, el a apreciat
că. in pofida celor petrecute, nu este
exclusă posibilitatea ca. mai devreme
sau mai tîrziu, să se ajungă la re
zultate pozitive la tratativele de
dezarmare, iar destinderea va con
tinua.

ROMA 26 (Agerpres). — Ministrul
Italian al afacerilor externe, Giulio
Andreotti, a făcut cunoscute speran
ța și dorința Italiei ca decizia anun
țată „să nu însemne ruperea ne
gocierilor" de la Geneva privind li
mitarea armamentelor nucleare in
Europa. „Dimpotrivă — a arătat el
— acestea trebuie continuate sau re
luate în forme posibile, cu intenția
fermă de a se ajunge la rezultate
pozitive".

OTTAWA 26 (Agerpres). — Minis
trul canadian al afacerilor externe,
Allan MacEachen, referindu-se la
situația creată în urma ultimelor
măsuri luate de statele N.A.T.O. și
de U.R.S.S., a declarat : „Calea ce
trebuie urmată rămine aceea a ne
gocierilor, cu scopul de a se ajunge
la un acord reciproc asupra nive
lului armamentelor".
SOFIA 26 (Agerpres). — Intr-o
declarație a Guvernului R. P. Bul
garia se arată, intre altele, că
cercurile conducătoare din S.U.A. au
refuzat să acorde atenția cuvenită
propunerilor realiste
făcute de
U.R.S.S. la Geneva privind limita
rea și reducerea armamentelor nu
cleare in Europa. „Odată cu apariția
noilor rachete americano in Europa
occidentală se creează o situație
radical diferită, care sporește con
siderabil pericolul la adresa securi
tății țărilor socialiste, a păcii in
Europa și in întreaga lume". „Gu
vernul R. P. Bulgaria apreciază că
hotăririle cuprinse in declarația lui
Iuri Andropov din 24 noiembrie
sînt intru totul necesare, oportune
și justificate", „aceste măsuri fiind
impuse de noua situație creată din
vina Administrației S.U.A. și a gu
vernelor anumitor țări vest-europene".

ROMA 26 (Agerpres). — Luînd
cuvintul in cadrul Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Italian, secretarul general al
P.C.I., Enrico Berlinguer, s-a pro
nunțat pentru suspendarea ampla
sării rachetelor americane „Cruise"
și „Pershing-2“ în țările Europei
occidentale, precum și pentru dis
trugerea unei părți a rachetelor so
vietice „SS-20", informează agenția
A.N.S.A. Secretarul
general al

P.C.I. a cerut, totodată, adoptarea de
către guvernul Italian a unor iniția
tive politice concrete în favoarea
dezarmării.
ROMA 26 (Agerpres). — Intr-un
document difuzat de cea mai mare
centrală sindicală italiană — C.G.I.L.
se subliniază că sosirea primelor ra
chete americane in Europa occiden
tală si răspunsul autorităților sovie
tice riscă să pornească mecanismul
unei reinarmări necontrolate, cel
mai grav pericol pentru soarta omenirii. C.G.I.L. susține necesitatea
reluării negocierilor de la Geneva
si se pronunță pentru inițiative din
partea guvernului italian în favoa
rea reangajării dialogului.
STOCKHOLM 26 (Agerpres). —
Ministrul de externe al Suediei, Len
nart Bodstroem, a apreciat drept
„deosebit de regretabilă" întrerupe
rea negocierilor sovieto-americane
de la Geneva în problema eurorachetelor. In numele guvernului sue
dez. el a cerut din nou celor două
părți să acționeze astfel Incit „nici
o armă nucleară să nu fie ampla
sată în Europa si să se obțină re
duceri substanțiale ale numărului de
rachete cu rază medie de acțiune
deja existente", transmit agențiile
A.F.P. și A.P.

HAGA 26 (Agerpres). — Intr-o
declarație făcută la Haga, Elli
Izeboud, președintele Partidului Co
munist din Olanda, s-a pronunțat în
favoarea „suspendării punerii în
aplicare a tuturor planurilor de des
fășurare a rachetelor nucleare, atit
în Est, cit și în Vest". Spirala cursei
înarmărilor, se arată in declarație,
„a du4 întotdeauna la o creștete
uriașă a capacității de distrugere",
iar orice nouă amplasare de arme
nucleare servește numai la sporirea
insecurității
omenirii,
relatează
agenția U.P.I.

LONDRA 26 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Londra. Neil
Kinnock, liderul Partidului laburist
britanic, s-a pronunțat Împotriva în
treruperii negocierilor de la Gene
va în problema limitării armamen
telor nucleare în Europa, informea
ză agenția Reuter. El a cerut S.U.A.
„să înghețe desfășurarea eurorachetelor". adăugind că „arsenalele nu
cleare franceze si britanice trebuie
să fie incluse în toate negocierile".
Țările europene, a spus el. ar tre
bui să insiste ca S.U.A. și U.R.S.S.
să reia negocierile de la Geneva,
pentru reducerea numărului de ra
chete nucleare pe continent. Este
important ca cele două țări să re
vină la masa tratativelor si ca ..dis
cuțiile să fie duse la bun sfîrșit". a
spus liderul laburist. „Superputerita,
a spus el. trebuie să fie determina
te să tină cont de interesele țări
lor europene, care ar deveni cîmpul
de luptă într-un război nuclear".
Totodată. Neil Kinnock a condam
nat acordul dat de guvernul premie
rului Margaret Thatcher pentru am
plasarea rachetelor „Cruise" pe pămînt britanic. Amplasarea acestor
rachete în Marea Britanie. a spus el,
„periclitează securitatea tării".

„Politica președintelui Nicolae Ceausescu, îndreptată înflăcărate chemări la rațiune, propuneri și inițiative profund
spre solutionarea marilor probleme ale lumii constructive ale României socialiste pentru eliberarea continentului
contemporane, spre asigurarea păcii si dezvoltarea
nostru, a întregii omeniri de pericolul distrugerii nucleare
colaborării internaționale, se bucură de un înalt
prestigiu pe toate meridianele lumii"
Mijloacele de informare în masa de peste hotare acorda spații impor
tante activității creatoare a poporului român, pusa în slujba dezvoltării
economico-sociale a țârii, acțiunilor consecvente ale României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pe plan internațional - contribuții majore
la cauza păcii și cooperării intre toate națiunile lumii.
Relatînd despre vizita oficială de
prietenie întreprinsă în tara noastră.
Ia invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, de locotenentcolonelul Mohamed Khouna Ould
Haidalla, președintele Comitetului
Militar de Salvare Națională, șeful
statului Republica Islamică Maurita
nia. agenția sovietică T.A.S.S. relevă
câ cei doi șefi de stat au semnat o
Declarație comună, precum și Acordul-Program de dezvoltare a coope
rării economice și tehnice și a
schimburilor comerciale dintre cele
două țări.
Președintele României. Nicolae
Ceaușescu. și șeful statului mauritanian, Mohamed Khouna Ould Hai
dalla. s-au pronunțat, in Declarația
comună semnată la București, pen
tru convocarea unei conferințe la
nivel înalt a tarilor în curs de dez
voltare, în vederea convenirii de so
luții pentru gravele probleme cu
care sint confruntate și au făcut apel
Ia o cooperare mai strînsă între
aceste state — scrie agenția China
Nouă. Criza economică mondială —
au subliniat cei doi șefi de stat —
nu poate fi depășită fără o schimbare
a sistemului economic actual și li
chidarea subdezvoltării, continuă
„China Nouă", care se referă de
asemenea la caracterul fructuos al
dialogului româno-mauritanian la
nivel înalt pe planul relațiilor
bilaterale.
Rezultatele rodnice ale recentei
vizite în Cipru a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. impreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, sînt reliefate de
publicația „Cyprus Bulletin
.
**
După
ce prezintă
poziția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu în problema ci
priotă. publicația evidențiază îngri
jorarea profundă exprimată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Spyros Kyprianou în legă
tură cu încordarea gravă la care s-a
aiuns în relațiile internaționale și
adîncirea continuă a decalajelor din
tre țările bogate si țările sărace. Se
subliniază, totodată, sprijinul acordat
inițiativei organizării unei reuniuni
de experti din țările balcanice, care
să aibă ca unul din obiective discu
tarea căilor si posibilităților creării
unei zone denuclearizate in Balcani.
Președinții celor două țări au rele
vat. de asemenea. însemnătatea miș
cării țărilor nealiniate în lupta pen
tru pace, dezarmare și făurirea unei
noi ordini economice internaționale
— relevă „Cyprus Bulletin“. Se evi
dențiază că părțile au fost de acord
să conlucreze pentru materializarea
propunerii prezentate de România,
impreună cu un grup de alte state,
privind constituirea in cadrul O.N.U.
a unui organism special pentru bune
oficii, mediere și conciliere.
Intr-un amplu reportaj, ziarul
cehoslovac „Rude Pravo" înfăți
șează succesele obținute în țara
noastră. în anii socialismului, in
construcția de locuințe. Este pre
zentată spre exemplificare dezvol
tarea unui centru de județ. Slobozia,
unde paralel cu apariția unor impor
tante unități industriale s-au ridicat
cartiere intregi. ^Construcții moder
ne există la SloBbzia. la București
sau la Constanta. în alte orașe. Că
arhitecții sînt prețuiți. observi de
îndată ce te plimbi pe noile străzi",
se arată în reportaj, descriindu-se,
in continuare, realizările constructo
rilor constănțeni. „Hoteluri, locuințe
si scoli, diferite obiective de interes
cetățenesc se construiesc pentru ne
voile de azi. dar trebuie subliniat că
cel care le realizează au în vedere si
crearea de edificii frumoase, o ade
vărată podoabă pentru țară", se
arată în încheierea reportajului.
Dezvoltarea economică și socială a
județului Sibiu este înfățișată într-o
corespondență publicată in paginile
ziarului polonez „Dziennik Ludowy",
care înfățișează activitatea oameni
lor muncii români, germani, in de
plină înțelegere, egali în drepturi.
Publicația indiană „Unity Inter
**
national
a inserat un amplu articol
consacrat României, evidențiind suc
cesele obținute de țara noastră în di
ferite domenii, precum și relațiile
de prietenie dintre India și România,
.bazate pe aspirația celor două po
poare de a-și clădi un viitor fericit și
prosper".
în mod deosebit, se pune accent, pe
evidențierea semnificațiilor majore
ale propunerilor prezentate de Româ
nia socialistă, de tovarășul Nicolae
Ceaușescu pentru soluționarea demo
cratică, echitabilă a marilor proble
me ale epocii noastre, cu prioritate
încetarea cursei înarmărilor, adopta
rea unor măsuri hoiărite de dezar
mare și salvgardarea păcii. Evi
dențiind personalitatea președin
telui României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, publicația indiană subli
niază că șeful statului român „a
lansat apeluri substanțiale Ia dezar
mare, in particular la dezarmare nu
cleară. astfel incit omenirea să nu
mai trăiască sub pericolul amenință
tor al războiului și distrugerii. în același timp, cheamă la o nouă ordine
economică internațională, care să
țină seama, de asemenea, de intere
sele țărilor mai puțin puternice sub
raport economic
.
**
„Unity Interna
tional" relevă. în context, că „efor
turile susținute ale președintelui
Ceaușescu in această direcție s-au
bucurat de deosebită apreciere în
rindul majorității țărilor lumii
.
**
Totodată, revista se referă pe larg
la succesele obținute de poporul ro
mân tn dezvoltarea multilaterală a
patriei, accentuînd asupra progrese
lor realizate in domeniul industriei.
Evidențiind evoluția bunelor rapor
turi de colaborare reciproc avanta
joasă dintre România și India, publi
cația menționează că, în cursul con
vorbirilor la nivgl înalt, președintele

României, Nicolae Ceaușescu. și pri
mul ministru indian, Indira Gandhi,
au chemat la destindere, dezarmare
nucleară și la stabilirea unei noi or
dini economice internaționale.
în preajma împlinirii a 65 de ani
de la Marea noastră Unire, presa de
peste hotare se face ecoul marilor
adevăruri ale istoriei poporului ro
mân. prezentind momente din lupta
sa neslăbită pentru dezvoltare uni
tară, liberă șl de sine stătătoare.
Ziarul sudanez „Al Ayam" consacră
o pagină întreagă apropiatei aniver
sări a 65 de ani de la făurirea statu
lui național unitar român și aniver
sării, anul viitor, a 125 de ani de la
Unirea Moldovei și Munteniei. Este
inserată fotografia conducătorului
partidului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
într-o amplă prezentare, începînd
din cele mai vechi timpuri pînă în zi
lele noastre, a istoriei poporului
român — urmaș al „celor mai drepți
și viteji dintre traci, precum și al
minărilor romani
**
— ziarul accen
tuează asupra luptei milenare pentru
unitate națională, libertate, indepen
dentă, suveranitate și progres. Evocind acest drum îndelungat, plin de
jertfe și sacrificii, „Al Ayam" relevă:
„înfăptuirea unirii Transilvaniei cu
România la 1 Decembrie 1918 a fost
un proces legic, o încununare a
luptelor seculare duse de cele mai

Relatări și comentarii în
presa de peste hotare con
sacrate realizărilor poporu
lui nostru, semnificației is
torice a făuririi statului na
țional unitar român și poli
ticii externe de largă des
chidere și conlucrare a
României socialiste
Înaintate forțe ale poporului român,
de cărturarii și marii ginditori ai
neamului, o împlinire a idealurilor și
voinței sale de unitate". După ce
evidențiază omogenitatea structurii
economice, sociale, politice si cultu
rale a poporului român, limba și ori
ginea comună, legăturile permanente
ale locuitorilor din Muntenia. Mol
dova și Transilvania și aspirațiile
lor de unitate. ziarul sudanez
arată că unirea realizată de Mihai
Viteazul „s-a înscris în istoria na
țiunii române ca un măreț exem
plu și un nestins imbold pentru ma
rile bătălii din secolele ce au ur
mat, prevestind în fapt Marea Unire
din 1918“.
După referiri la revoluțiile din
1821 și 1848, „trepte esențiale in pro
cesul de afirmare a națiunii româ
ne, a dezideratelor sale fundamenta
le de unitate și independență națio
nală", la unirea Moldovei și Mun
teniei în 1859, la proclamarea inde
pendenței de stat a României, „con
sfințită cu arma în mină, prin mari
sacrificii și jertfe ale armatei româ
ne", sînt evocate momente premer
gătoare evenimentului de acum 65
de ani. Ziarul relatează, astfel, des
pre întrunirea Marii Adunări Na
ționale de la Alba Iulia la 1 De
cembrie 1918, zi in care — se relevă
— împreună cu cei 1 228 de delegați
s-au ațlunat acolo, pe Cîmpul lui
Horea, peste 100 000 de muncitori,
țărani și cărturari, hotărînd unirea
Transilvaniei cu țara.
După actul istoric de la 1 Decem
brie 1918 — continuă „Al Ayam" —
„în condițiile radicalizării tot mal
profunde a maselor muncitorești, în
mai 1921 a fost făurit Partidul Co
munist Român, eveniment de o deo
sebită însemnătate".
Marcînd perioada celui de-al doi
lea război mondial, publicația citată
arată că prin dictatul fascist de la
Viena României i s-a smuls un teri
toriu cu o suprafață de peste 43 000
kmp și o populație de peste 2,6 mi
lioane locuitori, în mare majoritate
români. Se evidențiază că victoria
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă, eroismul și jertfele ostașilor ro
mâni „au dus la anularea dictatului
fascist de la Viena, anulare consfin
țită pe plan internațional prin tra
tatele de pace semnate Ia Paris".
Urmează largi referiri la edificarea
noii orînduiri în țara noastră, subliniindu-se că „în acest proces revolu
ționar un moment istoric cu profun
de semnificații ii reprezintă Con
gresul al IX-lea al P.C.R.", la
care tovarășul Nicolae Ceaușescu,
„prin voința unanimă a tuturor co
muniștilor, a întregului popor român,
a fost ales In fruntea partidului".
Anii care au urmat se înscriu drept
cea mai rodnică perioadă din viața
și munca poporului român, angajat
în construcția societății socialiste
multilateral dezvoltate, exprimată
prin creșterea importantă și moder
nizarea forțelor de producție, dez
voltarea industriei, agriculturii, învătămîntului si științelor, creșterea
fără precedent a produsului social
și venitului național și, pe această
bază, ridicarea bunăstării poporului,
asigurindu-se deplina egalitate a tu
turor cetățenilor patriei, fără deose
bire de naționalitate — relevă coti
dianul sudanez.
Sublinieri speciale se fac tn legă
tură cu politica externă a României
socialiste, activitatea ei neobosită șt

curajoasă pentru pace, pentru secu
ritate și colaborare în Europa, pen
tru dezarmare, în primul rînd dezar
mare nucleară, împotriva rachetelor
nucleare în Europa, pentru lichida
rea subdezvoltării, instaurarea unei
noi ordini economice internaționale
și democratizarea vieții internațio
nala.
Relevînd unitatea și coeziunea în
tregului popor român, ziarul subli
niază că aceasta constituie „garan
ția apărării și consolidării libertății,
independenței și suveranității pa
triei, a tuturor cuceririlor obținute
prin lupta și munca Întregului
popor".
Marea Unire din 1918 este prezen
tată și de ziarul venezuelean „El
Universal", care sub titlul „Exis
tența unui popor într-o strălucită
pagină de istorie universală" scoate
în relief că unirea a constituit nă
zuința de secole a poporului român,
obligat de vicisitudinile istoriei să
trăiască sub dominații străine. în
articol se evidențiază, totodată,
faptul că „procesul de consti
tuire a societății feudale a româ
nilor — noul popor format din descendenții geto-dacilor și din romani,
după cucerirea vechii Dacii de im
periul roman sub împăratul Traian,
unicul popor romanic în Europa cen
trală, orientală și balcanică — s-a
desfășurat în condițiile foarte difi
cile, foarte dure generate de valu
rile succesive de jafuri și măceluri
și de impunerea unei dominații
străine în însăși inima teritoriului
românesc, în Transilvania". „Totuși
— continuă „El Universal" — româ
nii, această insulă etnică, au avut
întotdeauna trăsături profund uni
tare : o limbă fără dialecte, aceeași
în toate teritoriile românești, cu im
perceptibile diferențe lexicale, o cul
tură unică — ce a alimentat in per
manență conștiința națională, con
știința originii comune și a-unității,
strînse relații politice, economice,
militare, culturale". Se fac referiri
la faptul că „în Transilvania, mo
narhia ungară s-a văzut obligată să
adopte, ca formă de organizare, voie
vodatul, instituție de conținut tipic
românesc".
Relevîndu-se că „numeroase pro
be de epocă consemnează conștiința
de unitate de neam a românilor", se
prezintă momente din lupta poporu
lui nostru pentru independență și
unitate națională : unirea înfăptuită
de Mihai Viteazul, unirea din 1859,
realizată „în ciuda politicii de forță
exercitată de puternicele state vecine,
care se opuneau reconstituirii mo
derne a anticei Dacii", cucerirea in
dependenței de stat, „rod al marilor
sacrificii făcute de armata română,
al voinței și tenacității poporului
român, demonstrate prin probe
nemuritoare".
Arătîndu-se că „procesul de unifi
care statală a românilor a fost în
cununat, de marea adunare de Ia
Alba Iulia, care la 1 Decembrie 1918
a hotărît unirea pentru totdeauna a
Transilvaniei cu țara", se subliniază
că „statul național român nu este
nici rezultatul unei conjuncturi in
ternaționale, nici un cadou oferit de
Conferința de pace de la Paris,
ci expresia unei evoluții istorice
obiective, a victoriei obținute într-o
luptă îndelungată și tenace, într-o
încleștare a unui popor cu istoria
însăși".
Postul canadian de televiziune
Ontario a caracterizat, la rindul său.
într-o emisiune, evenimentul de la 1
Decembrie 1918 drept „rezultat al
unui lung proces de afirmare națio
nală a românilor, de constituire a
unui stat unitar". In cadrul progra
mului au fost reliefate principalele
momente ale istoriei poporului nos
tru, menționîndu-se prima unire a
tuturor românilor de către Mihai
Viteazul.
Cotidianul „The Herald", care apare la Harrare (Republica Zim
babwe), a publicat un articol in care
sint reliefate momente din istoria
poporului nostru. Evocînd eveni
mentul care va fi marcat in Româ
nia la 1 decembrie și importanta lui
istorică, ziarul relatează despre nu
meroasele manifestări ce au loc în
orașele tării dedicate aniversării a
65 de ani de la făurirea statului na
țional unitar.
In coloanele aceleiași publicații. într-un comentariu, sint evidențiate
bunele relații, dintre România și
Zimbabwe, făcîndu-se aprecieri pri
vind politica externă a țării noas
tre. Reliefind buna colaborare româno-zimbabweană și dezvoltarea con
tinuă a acesteia, comentariul subli
niază importanta deosebită a docu
mentelor semnate de șefii celor două
state cu prilejul vizitei tovarășului
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in Zim
babwe, arătînd că Romania si Zim
babwe acționează consecvent pentru
realizarea cu succes a înțelegerilor
convenite.
Sub titlul „Transilvania — inima
României", revista italiană „Balcani
ca" publică un articol al profesorului
Mariano Baffi, în care se prezintă
aspecte privind dezvoltarea istorică
și culturală a Transilvaniei.
O parte importantă a articolului
este dedicată momentului desăvîrșirii statului național român. „Se rea
liza astfel — scrie articolul — visul
secular al unirii într-un singur stat
a tuturor teritoriilor locuite de ro
mâni de dincoace și de dincolo de
Carpați, vis care cunoscuse o împli
nire efemeră la sfirșitul secolului al
XVI-lea prin opera lui Mihai Vi
teazul, care la Alba Iulia se procla
mase voievod al Moldovei. Țării
Românești și Transilvaniei".
„Tratatul de la Trianon din 4 iunie
1920, sancționînd ceea ce fusese ho
tărît în mod liber de masele popu
lare din Transilvania în cadrul adu
nării istorice de la Alba Iulia din 1
Decembrie 1918, stabilea, de drept,
ceea ce de două milenii era o situație
de fapt".

Vibrantele chemări ale României socialiste, ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu la acțiune pentru apărarea păcii, pentru eliberarea definitivă
a continentului nostru și a întregii omeniri de pericolul unei conflagrații
nucleare — cuprinse in Declarația Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România,
in cuvîntarea rostită de șeful statului român la recenta sesiune a Marii
Adunări Naționale, în Apelul adresat de M.A.N. parlamentelor și parla
mentarilor din statele europene, Statele Unite și Canada — găsesc o
profundă rezonanță internațională.

Intr-o relatare din Paris. AGEN
ȚIA FRANCE PRESSE reia ample
pasaje din Declarația Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R..
Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, subli
niind că România și-a reafirmat hotărîrea de a nu precupeți eforturile
pentru a fi asigurată continuarea
negocierilor în problema rachetelor
nucleare cu rază medie de acțiune
în Europa, pentru dezarmare si pace.
Sînt redate pe larg aprecierile cu
prinse în document în care se subli
niază că ultimele evoluții și decizii
în acest domeniu „împing Europa. în
treaga lume. în pragul prăpastiei. al
abisului nuclear". România — arată
agenția — a subliniat că ..nimic nu
poate justifica aceste măsuri și câ
nimeni nu are dreptul să neglijeze
interesele vitale ale popoarelor".
Animată de dorința de a evita în
răutățirea și mai gravă a situației —
relatează agenția — România invită
cele două superputeri să-și reconsi
dere hotărîrile luate : pe de o parte
S.U.A. să renunțe la amplasarea in
R.F.G. și Marea Britanie a eurorachetelor. iar. pe de altă parte.
U.R.S.S. să stopeze orice lucrări de
pregătire a amplasării de rachete cu
rază medie de acțiune, inclusiv pe te
ritoriul R.D.G. și R.S. Cehoslovace,
în acest context de tensiune interna
țională agravată — arată agenția —
România a propus o întilnire a mi
niștrilor de externe sovietic și ame
rican. încă îna
inte de sfirșitul
anului, pentru a
se accelera sem
narea unui acord
privind eurorachetele. iar pen
tru prima jumă
tate a anului vii
tor. o întilnire la
nivel înalt sovieto-americană.
Pe de altă par
te. relatează agenția
France
Presse. România
a propus pentru
acest an organi
zarea unei intilniri consultative
a miniștrilor de
externe din țări
le membre ale
N.A.T.O. și ale
Tratatului de la Varșovia, deoarece
problemele
rachetelor
nucleare
cu rază medie de acțiune privesc
toate statele din cele două blocuri
militare, iar ne un plan mai gene
ral. toate țările din Europa.
Reluind o inițiativă mai veche a
președintelui Nicolae Ceausescu —
scrie France Presse — Declarația pro
pune o conferință a țărilor membre
ale celor două blocuri militare in
vederea studierii unei eventuale re
duceri a armelor convenționale, ca și
a bugetelor militare ale țărilor res
pective.
In condițiile actuale de intensifica
re a cursei înarmărilor. România
propune, ca o soluție de compromis,
ca S.U.A. și U.R.S.S. să nu amplaseze
noile rachete cu rază medie de ac
țiune pe continentul european. în De
clarația Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat
și Guvernului Republicii Socialiste
România se constată că măsurile în
treprinse în ultimele zile „împing
Europa. întreaga lume. în pragul prăpastiei. al abisului nuclear" — trans
mite în relatarea sa AGENȚIA IU
GOSLAVA TANIUG.
In Declarație — continuă agenția —
se propune ca S.U.A. să amine „am
plasarea rachetelor deja aduse în R.F.
Germania și Marea Britanie". iar
U.R.S.S. „să înceteze orice lucrări de
pregătire a amplasării de rachete cu
rază medie de acțiune, inclusiv ne
teritoriul R.D. Germane si R.S. Ce
hoslovace".
România se pronunță pentru două
formule pe care le și propune pînă
la realizarea unui acord în cadrul
unor tratative generale care să ia în
calcul raportul global de forte din
tre cele două părți. Pe baza primei
formule, S.U.A. nu ar trebui să dis
pună de nici o rachetă cu rază medie
de acțiune în Europa, în timp ce
U.R.S.S. ar urma să retragă, să de
monteze și să depoziteze toate rache
tele cu rază medie amplasate in
partea europeană a teritoriului său.
Statelor Unite li se cere, totodată,
să reducă în mod corespunzător un
număr de mijloace nucleare cu rază
medie de acțiune, instalate pe nave
și avioane îndreptate spre Europa.
Pe baza celeilalte formule, cu con
diția ca S.U.A. să nu amplaseze nici
o rachetă cu rază medie de acțiune,
U.R.S.S. ar urma să păstreze provi
zoriu, în partea europeană a terito
riului său, un număr echivalent de
focoase nucleare cu ale Franței și
Marii Britanii, dar să demonteze și
eventual să depoziteze rachetele res
pective pe teritoriul U.R.S.S. la o
distantă de granița R.F.G. egală cu
distanta dintre rachetele Marii Bri
tanii și Franței față de teritoriul
Uniunii Sovietice.
România — relevă apoi agenția
Taniug — propune organizarea în
cursul acestui an a unei întîlniri a
miniștrilor de externe ai U.R.S.S. și
S.U.A., a unei întîlniri la nivel înalt
între președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și președin
tele S.U.A., această întilnire urmînd
să aibă loc în cel mai scurt timp, în
prima parte a anului viitor. Se pro
pune, de asemenea, organizarea in
acest an a unei întîlniri consultative
a miniștrilor afacerilor externe ai
țărilor membre ale N.A.T.O. și ai
statelor participante la Tratatul de
la Varșovia.
ZIARUL
IUGOSLAV
„POLITIKA", sub titlul „România a cerut
S.U.A. si U.R.S.S. să reia negocieri
le". relevă că „România și-a ex
primat îngrijorarea serioasă în le
gătură cu noua escaladare a cursei
înarmărilor nucleare și a chemat cele
două superputeri să reia tratativele

de la Geneva și să înceteze amplasa
rea rachetelor nucleare în Europa".
Prezentind pe larg Declarația Co
mitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. Consiliului de Stat și Gu
vernului României, AGENȚIA CHI
NA NOUA relatează că documentul
subliniază punctul de vedere româ
nesc potrivit căruia măsurile privi
toare la instalarea de noi rachete de
către S.U.A. și U.R.S.S. „nu pot fi
în nici un fel justificate si nesoco
tesc interesele vitale ale tuturor po
poarelor".
Declarația, arată agenția citată, evidențiază faptul că. prin trecerea
la instalarea noilor rachete americane
cu rază medie de acțiune in Marea
Britanie și R.F. Germania, anunțarea
retragerii U.R.S.S. de la tratativele
sovieto-americane de la Geneva și
accelerarea lucrărilor pregătitoare
pentru amplasarea pe teritoriul R. D.
Germane și R.S. Cehoslovace a unor
rachete tactice și operative, „ome
nirea nu s-a aflat niciodată într-o
situație așa de gravă, fiind in
pericol însăși existenta lumii. În
săși viata pe planeta noastră". Se
subliniază că Declarația cere să se ia
toate măsurile necesare pentru a
se opri aplicarea in practică a hotărîrilor recente luate de S.U.A. și
U.R.S.S. in acest domeniu. România,
arată agenția, subliniază necesitatea
de a se opri orice lucrări de ampla
sare a rachetelor americane în Eu
ropa. rachetele nucleare deja aduse

determinate de sosirea unor rache
te „Cruise" in Marea Britanie. de
votul în Bundestagul vest-german
privind aprobarea amplasării de ra
chete ..Cruise" și „Pershing-2“ pe
teritoriul vest-german și de răspun
sul sovietic.
Una din propuneri sugerează ca
S.U.A. să nu asambleze și să
nu amplaseze nici o rachetă cu
rază medie de acțiune in Europa,
să reducă în mod corespunzător un
număr de mijloace nucleare cu rază
medie de acțiune instalate pe nave
și avioane îndreptate spre Europa.
U.R.S.S. să retragă, să demonteze si
să depoziteze toate rachetele cu rază
medie amplasate in partea europeană
a teritoriului 6ău pină se va ajunge
la un acord in cadrul negocierilor so
viete-americane.
Cea de-a doua propunere prevede
ca S.U.A. să nu amplaseze nici o ra
chetă cu rază medie de acțiune.
U.R.S.S. să păstreze provizoriu in
partea europeană a teritoriului său
un număr echivalent de focoase nu
cleare cu ale Franței și Marii Bri
tanii. dar să demonteze și eventual
să depoziteze rachetele respective ne
teritoriul U.R.S.S. la o distanță de
granița cu R.F.G. egală cu distanta
dintre rachetele Marii Britanii și
Franței față de teritoriul Uniunii So
vietice.
Agenția americană ASSOCIATED
PRESS prezintă pe larg Declarația
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. subliniind că România cere
N.A.T.O. să renunțe la planurile de
aducere de noi rachete americane pe
teritoriul unor state vest-europenO.
iar U.R.S.S. să înceteze orice lucrări
de pregătire a amplasării de rachete
cu rază medie de acțiune, inclusiv
pe teritoriul R.D. Germane și R.S.
Cehoslovace.

Agenția D.P.A. din R.F.G. a in
format pe larg, la rindul său. despre
Declarație. Agenția "reia pasajul in
care se propune organizarea. încă în
cursul acestui an. a unei întîlniri a
miniștrilor de externe ai Uniunii So
vietice si S.U.A.. precum și pe cel
referitor la propunerea de a se pre
găti și organiza, in cel mai scurt
timp, in prima parte a anului viitor,
o întîlnire la nivel înalt intre pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. șl președintele
S.U.A.
Agenția pune în evidență avertis
mentul că măsurile întreprinse în ul
timele zile împing Europa, întreaga
lume în pragul abisului nuclear.
Totodată. D.P.A. subliniază pasajul
din Declarație în care se cere să se
acționeze pentru oprirea înfăptuirii
acestor măsuri, care nu pot fi în nici
un fel justificate și nesocotesc inte
resele vitale ale tuturor popoarelor,
arătindu-se că nimeni nu are dreptul
să se joace cu viata popoarelor, cu
dreptul fundamental al oamenilor, al
popoarelor la viată, la existentă.
D.P.A. precizează că in Declarație se
cere celor două superputeri să reia
tratativele de la Geneva.
Cotidianul „LA REPUBLICA" de
dică un articol Declarației, arătînd
că. după cum avertizează România,
ultimele măsuri în domeniul eurorachetelor imping Europa și lumea in
pragul abisului nuclear.
Declarația — scrie ziarul italian —
subliniază că aceste măsuri nu pot
fi justificate, deoarece nimeni nu
are dreptul să încalce interesele vi
tale ale popoarelor. Pentru a evita o
nouă agravare a situației. România
adresează U.R.S.S. și S.U.A. apelul de
a reconsidera hotărîrile respective.
„L’UNITA" reliefează aprecierea
conducătorului partidului si statului
nostru privitoare la marea răspun
dere pe care și-o asumă fată de pro
priile popoare si.
în același timp,
fată de celelalte
popoare
acele
state și guverne,
acei oameni po
litici care accep
tă instalarea de
rachete pe teri
toriul țărilor lor.
Este
subliniată
necesitatea — ex
primată cu tărie
de România, de
președintele
Nicolae Ceaușescu
— de a se reali
za o înțelegere
pentru
reduce
rea armamente
lor la un nivel
cit mai scăzut.
Ziarul citat se i>prcște. de ase
menea. asupra poziției românești
potrivit căreia Prin amplasarea noi
lor rachete cu rază medie de ac
țiune in mai multe țări europene se
trece, de fapt, la proliferarea ar
melor nucleare.
„O invitație la rațiune" se intitu
lează articolul pe aceeași temă pu
blicat de ziarul „CORRIERE DELLA
SERA", care arată că, după cum a
relevat președintele României, a
avea in plus sau in minus citeva
sute de rachete cu rază medie de
acțiune nu se poate vorbi de un
dezechilibru in raportul de forțe din
tre cele două părți. Este prezentat,
în continuare, pasajul din cuvîntarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu la se
siunea Marii Adunări Naționale in
care se subliniază că renunțarea de
către Statele Unite la amplasarea
noilor rachete nu va produce nici
un fel de dezechilibru în raportul de
forțe dintre cele două părți, la fel
cum nici retragerea si distrugerea
de către Uniunea Sovietică chiar a
totalității rachetelor cu rază medie
de acțiune nu ar duce la un dezechi
libru intre cele două părți, ambele
țări dispunind de mijloace nucleare
în stare să distrugă lumea de mai
multe ori.
„Apelul pentru pace al României",
sub acest titlu, ziarul „MAGYAR
NEMZET" (R.P.U.) și-a informat ci
titorii despre adoptarea, in unanimi
tate, de către Marea Adunare Națio
nală a Apelului către parlamentele și
parlamentarii din statele europene,
Statele Unite și Canada, relevînd că
documentul cere urgentarea luării
unor măsuri concrete de dezarmare,
în primul rînd de dezarmare nu
cleară.
Apelul Marii Adunări Naționale
către parlamentele și parlamentarii
din statele europene, S.U.A. și
Canada reflectă „grija și preocupa
rea adincă a României față de soar
ta Europei", scrie ziarul finlandez
„KANSAN
UUTISET".
reliefind
principalele idei din document, ini
țiativele președintelui Nicolae
Ceaușescu pentru oprirea cursei în
armărilor. O referire specială in
acest sens este făcută la mesajele
adresate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu secretarului general al
C.C. al P.C.U.S., Iuri Andropov, și
președintelui S.U.A., Ronald Reagan.
Sub titlul „România declară un
«NU- hotărît rachetelor cu rază me
die de acțiune", un alt ziar finlandez,
„SOUMENMAA", publică un articol
în care informează despre Apelul
Marii Adunări Naționale adresat
parlamentelor și parlamentarilor din
statele europene, S.U.A. și Canada,
reliefind preocuparea țării noastre
față de fenomenele de agravare a
situației din Europa.
„Președintele României se pronun
ță pentru continuarea tratativelor de
Xa Geneva, unde au fost făcute pro
puneri interesante de ambele părți",
scrie ziarul elvețian „NEUE ZtlRCHER ZEITUNG", relevînd. in
același timp, că președintele Nicolae
Ceaușescu „a cerut participarea
activă a tuturor statelor europene la
tratativele pentru dezarmare
..
**
Pozi
ția realistă a României în problema
dezarmării nucleare și-a găsit reflec
tare și in paginile publicației elve
țiene .JOURNAL DE GENEVE
.
**
„FINANCIAL TIMES" — Marea
Britanie — relatează că președintele
Nicolae Ceaușescu „s-a adresat gu
vernelor țărilor Europei în care este
prevăzută amplasarea noilor rachete
americane și sovietice cu rază me
die de acțiune, ceri nd să nu permită
ca teritoriile lor să fie folosite pen
tru aceste rachete".
(Agerpres)

Amplu ecou internațional al Declarației Comitetului Politic

Executiv ul C.C. ul P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernului

Republicii Socialiste România, al cuvintării tovarășului

Nicolae Ceausescu in cadrul sesiunii Murii Adunări

Naționale
In R.F.G. și Marea Britanie trebuind
să fie depozitate și menținute in
stocuri ; de asemenea, se impune ca
U.R.S.S. să revină asupra măsuri
lor anunțate și să oprească pregă
tirile pentru amplasarea de rachete
cu rază medie de acțiune, inclusiv
pe teritoriul R. D. Germane și R. S.
Cehoslovace. Totodată, se cere păr
ților să reia convorbirile de la Ge
neva.
„România — subliniază agenția —
propune ca, pînă la realizarea unui
acord, S.U.A. să nu asambleze și să
nu amplaseze nici o rachetă cu rază
medie de acțiune in Europa, iar
Uniunea Sovietică să retragă și să
depoziteze toate rachetele cu rază
medie de acțiune aflate în partea
europeană a teritoriului său. De asemenea. România propune ca S.U.A.
să reducă in mod corespunzător un
număr de mijloace nucleare cu rază
medie de acțiune instalate pe nave
Si avioane. îndreptate spre Europa".
Agenția citează propunerea ca Sta
tele Unite să nu amplaseze nici o
rachetă cu rază medie de acțiune în
Europa și U.R.S.S. să păstreze pro
vizoriu in partea sa europeană un
număr de focoase nucleare echiva
lent cu cel al Marii Britanii si Fran
ței. dar să demonteze și. eventual,
să depoziteze rachetele respective pe
teritoriul său la o distanță de gra
nița R.F.G. egală cu distanța dintre
rachetele Marii Britanii și Franței
față de teritoriul sovietic.
In încheiere — arată agenția Chi
na Nouă — România a lansat un
apel statelor N.A.T.O. și Tratatului de
la Varșovia pentru organizarea unei
întîlniri consultative a miniștrilor de
externe pentru a examina propune
rile Uniunii Sovietice și S.U.A. și a
contribui la ajungerea la un acord
în tratativele sovieto-americane de la
Geneva.
Relatînd despre Declarație. AGEN
ȚIA REUTER relevă că România a
cerut S.U.A. și U.R.S.S. să reflec
teze asupra amplasării armelor nu
cleare în Europa si să negocieze.
„Toate aceste măsuri întreprinse
în ultimele zile împing Europa. în
treaga lume în pragul prăpastiei. al
unui abis nuclear", transmite agen
ția, citind din Declarație. Documen
tul subliniază că sosirea recentă a
primelor rachete ..Cruise" cu rază
medie de acțiune în Marea Britanie
si votul Bundestagului de a accep
ta rachetele ..Cruise" și „Pershing-2“
pe teritoriul vest-german contravin
dorinței popoarelor din lume.
„Nimeni nu are dreptul să se joa
ce cu viata popoarelor, cu dreptul
fundamental al oamenilor, al po
poarelor la viată", subliniază agen
ția citind, tn continuare, din Decla
rație.
Președintele României, Nicolae
Ceaușescu. a propus ca nici N.A.T.O..
nici Tratatul de la Varșovia să nu
amplaseze noi rachete nucleare in
Europa. în Declarație se cere Uniu
nii Sovietice să-și reconsidere mă
surile anunțate de I. Andropov. Tre
buie „să înceteze orice lucrări de
pregătire a amplasării de Tachete cu
rază medie de acțiune, inclusiv pe
teritoriul R.D.G. și al R.S. Ceho
slovace. Se impune ca Statele Uni
te si Uniunea Sovietică să reia tra
tativele de la Geneva în scopul de
a se ajunge la un acord general care
să ducă la oprirea amplasării de noi
rachete cu rază medie de acțiune,
la retragerea și distrugerea celor existente". îsi continuă relatarea agenția Reuter, citind din Declarație.
Agenția evidențiază că Declarația
dată publicității la București inclu
de două propuneri de compromis.

In continuare. A.P. evidențiază
faptul că „România se pronunță pen
tru aminarea amplasării in unele
țări vest-europene a noilor rachete
americane cu rază medie de acțiu
ne. pentru continuarea negocierilor
sovieto-americane in condițiile in
care Uniunea Sovietică nu va creș
te si nu va moderniza rachetele sale
cu rază medie de acțiune si va tre
ce unilateral la reducerea substan
țială a celor existente și distruge
rea lor".
Reluind și subliniind alte idei din
Declarație, agenția A.P. pune accen
tul pe propunerea de a se trece la
pregătirea și organizarea, in cel mai
scurt timp. în prima parte a anu
lui viitor, a unei întîlniri la nivel
înalt între președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al Uniunii Sovie
tice si președintele S.U.A.
AGENȚIA DE PRESA AUSTRIA
CA A.P.A. a transmis o amplă re
latare despre poziția tării noastre in
problema staționării noilor rachete
nucleare americane în Europa occi
dentală si a contramăsurilor anun
țate, în legătură cu aceasta, de
partea sovietică.
Citind Declarația Comitetului Poli
tic Executiv al Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, agenția
A.P.A. reia pasajul în care se arată
că „toate aceste măsuri întreprinse
în ultimele zile împing Europa, în
treaga lume în pragul prăpastiei, al
abisului nuclear". Agenția scoate în
evidentă ideea cuprinsă în Declara
ție că omenirea nu s-a aflat nicioda
tă într-o situație atît de gravă, că
acum sint în pericol însăși viața
popoarelor, existenta lumii, însăși
viața pe planeta noastră. Totodată,
se relevă că Declarația se pronunță
pentru acțiuni în vederea opririi în
făptuirii acestor măsuri,
și de o
parte, și de alta.
A.P.A. se oprește asupra pasajului
din Declarație în care se cere S.U.A.
și U.R.S.S. să reia tratativele de la
Geneva în scopul de a se ajunge la
un acord general și asupra faptului
că, pină atunci. România propune
soluții de compromis, pe care agen
ția le prezintă în detaliu.
Agenția relevă, de asemenea, că,
avind în vedere situația creată.
România consideră ca necesară or
ganizarea unei întîlniri a miniștrilor
de externe ai Uniunii Sovietice și
S.U.A. încă în cursul acestui an. De
asemenea, sînt subliniate propunerea
privind o întilnire la nivel înalt
între președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și pre
ședintele S.U.A., precum și cea re
feritoare la organizarea unei întîl
niri consultative a miniștrilor aface
rilor externe ai statelor N.A.T.O. și
ale Tratatului de la Varșovia.
Agenția redă, de asemenea, pro
punerea de a se organiza o confe
rință a țărilor N.A.T.O. și Tratatu
lui de la Varșovia privind reducerea
armamentului convențional, precum
și a bugetelor militare.
A.P.A. reamintește faptul că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a atras
atenția, in cuvîntarea rostită la Ma
rea Adunare Națională, asupra gra
velor pericole ce decurg din conti
nuarea fără precedent a cursei înar
mărilor, îndeosebi a înarmărilor nu
cleare.
POSTURILE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE DIN AUSTRIA au transmis
în seara zilei de vineri și în cursul
zilei de sîmbătă informații ample cu
privire la Declarația Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.,
Consiliului de Stat și Guvernului
Republicii Socialiste România.
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