
' PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ! IMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Regatului MarocPreședintele Republicii’ Socialistă România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni după-amiază, pe Boubker Boumahdi, ambasadorul Re-

însărcinatul cuTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni, pe

gatului Maroc la București, în vizită de rămas bun, în legătură cu încheierea misiunii în țara noastră.
afaceri ad-interim alL. I. Boiko, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice în țara noastră, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Uniunii SovieticeCu acest prilej, a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească.
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noi etape

Puternică angajare

muncitorească pentru

îndeplinirea planului pe acest an

7

„Să întîmpinăm Conferința Națională a partidului cu succese în toate 
domeniile, cu întărirea forței și activității partidului nostru! Am deplina 
convingere că toți oamenii muncii, întregul popor vor acționa în așa fel 
îneît să asigure - ca și pînă acum - înfăptuirea neabătută a programului 
de dezvoltare continuă a patriei noastre, de întărire a forței sale economice, 
de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al poporului, de întărire 
a independenței și suveranității Republicii Socialiste România."

NICOLAE CEAUȘESCU

de modernizare și dezvoltarecum se știe, la sfîrșitul săp- trecute, Marea Adunare Na- — forul legislativ suprem al

Realitățile din aceste zile din întreprinderile in
dustriale și de pe șantierele de investiții oferă 

de abne- 
a progra-

tabloul muncii dîrze, tenace, pline 
gație, consacrate înfăptuirii neabătute

mulul de. dezvoltare economico-socială 
socialiste. Știrile și informațiile sosite la 
constatările redactorilor și corespondenților noștri 

oamenii muncii din întreaga țară în-atestă că

a patriei 
redacție,

Prin creșterea 
productivității munciiColectivele de muncă din in

dustria județului Bacău înscriu noi succese în realizarea producției fizice. Astfel, de la începutul anului și pînă acum au fost realizate în plus față de prevederile planului 172 000 tone produse petroliere, 5 000 tone cărbune, 9 000 tone toluen, 1 457 tone antidăunători, 293 000 metri pătrați de țesături, confecții în valoare de aproape 44 milioane lei, 8 500 metri cubi de cherestea, 109 000 metri pătrați PFL și alte produse. De menționat că toate aceste sporuri de producție au fost realizate pe seama creșterii productivității muncii. 
(Gheorghe Baltă).

Măsuri 
pentru diminuarea 

efortului valutarHotărîte să întîmpine Conferința Națională a partidului cu noi și importante realizări, colectivele de oameni ai muncii din sectoarele de exploatare ale 
întreprinderii miniere Rm.Vîlcea și-au intensificat eforturile in Wterea sporirii eficienței e- couomice a activității lor productive. Bunăoară, prin introducerea în fabricația de serie a noi paste refractare pe bază de pirofilit, materie primă asigurată dintr-un zăcămint ce a fost pus în valoare cu citva timp in urmă, eforturile valutare ale e- conomiei naționale pentru procurarea din import a unor astfel de materiale au fost diminuate sută, iar cheltuielile producție la fiecare pasteaproapecu 70 totale tonă scăzut
Stanciu).

la de de cu refractare au3 000 lei. (Ion

reduceriînsemnate 
ale consumului 
de gaz metanîn cadrul acțiunilor de folosire mai eficientă a resurselor energetice refolosibile și de micșorare a consumului de gaze naturale, la oțeiăria nr. 3 de pe 

platforma Combinatului side
rurgic Galați s-a trecut la utilizarea gazului de cocs pentru încălzirea fontei lichide din me- lanjoare, înlocuindu-se astfel gazul metan folosit pină acum la această operație. Prin această nouă soluție se economisesc, numai la un singur melanjor, circa 12 000 Nmc gaz metan pe zi. în continuare, se are în vedere trecerea pe gaz de cocs și a altor melanjoare de la oțelării, a procesului de uscare a oalelor pentru fontă și oțel, precum și la cauperele furnalelor 1—3 și la mașinile de aglomerare a minereului. Finalizarea tuturor acestor operații va asigura economisireaNmc gaze Plăcșu).

prevederiPeste
175 milioane kWh 
energie electricăîn cinstea marelui for al comuniștilor, colectivele de ener- geticieni de pe cele trei mari platforme — Iernut, Fintînele, Tirnăveni — ale întreprinderii 

„Electrocentrale" Mureș raportează că, de la începutul anului și pină acum, au livrat suplimentar sistemului energetic național 175 milioane kWh energie electrică. Este de remarcat că acest spor de producție, obținut in principal pe seama exploatării superioare a agregatelor și instalațiilor, a fost realizat in condițiile în care s-au economisit 6 398 tone combustibil convențional. (Gheorghe Giurgiu).

270
și trusturile 
din cadrul

obiective
de construc- 
Ministerulul

Unitățile 
ții-montaj 
Construcțiilor Industriale au finalizat și pus în funcțiune, de la începutul anului și pînă în prezent, un număr de 270 obiective și capacități productive importante în industrie și agricultură, din care 40 au fost predate înainte de termene. Dintre cele mai recente premiere consemnăm bateria nr. 8 de cocsificare de la Combinatul siderurgic Galați, fabricile de zahăr din Arad, Zimnicea și Calafat, noi instalații în cadrul combinatelor petrochimice de la Midia- Năvodari și Brazi. La baza rezulta-

productive noitelor obținute se află .mai rațională a lucrărilor, organizarea mai bună a activității desfășurate pe șantiere, folosirea cu randamente superioare a timpului de lucru al oamenilor și utilajelor de e- xecuție, întărirea ordinii și disciplinei în muncă, grija permanentă pentru înaltul nivel calitativ al lucrărilor executate. La ora actuală, la alte 80 de capacități noi sînt efectuate probele tehnologice sau sînt montate ultimele echipamente și utilaje, urmînd ca, în cel mat. scurt timp, să fie integrate în oircuitul productiv. (Cristian Antonescu)

Suplimentar —* 30 000 tone de țițeiDesfășurînd larg întrecerea socialistă în întîmpinarea Conferinței Naționale a partidului, oamenii muncii de la Schela de extracție Videle înscriu în graficele de producție noi și importante succese. în luna noiembrie, aici s-au obținut suplimentar circa 5 000 tone țiței, cantitate care, adăugată la cele din cursul a- nului, ridică la 30 000 tone producția de țiței realizată peste plan.

Succesul are la bază o serie de măsuri tehnice și organizatorice întreprinse la toate locurile de muncă pentru exploatarea la maximum a sondelor vechi, scurtarea termenelor de punere in funcțiune a sondelor noi, extinderea unor tehnologii moderne de ........................   ’zilor de timpului 
Ștefan).

timpină Conferința Națională a partidului cu noi 
și însemnate succese în producție, depun eforturi 
susținute pentru a încheia cu bune rezultate anul 
economic

programarea

J..........

După tăminii țională țării — a adoptat în unanimitate un program cuprinzător pentru progresul și mai rapid al agriculturii noastre socialiste : Plănui de dezvoltare 
a agriculturii și industriei alimentare 
pe anul 1983. Acest document, care prin prevederile sale reflectă dimensiunea reală a resurselor și posibilităților de care dispune în actuala etapă agricultura românească, se constituie ca parte distinctă, dar ' organic integrată în Planul național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1983, fiind elaborat în deplină concordanță cu orientările și sarcinile de bază stabilite de Congresul al XII-lea al partidului pentru perioada1981—1985 — etapă deosebit de importantă în înfăptuirea noii revoluții agrare în țara noastră. Noul 'plan de dezvoltare a agriculturii, prin obiectivele pe care le stabilește, prin mijloacele și căile prevăzute pentru înfăptuirea acestor obiective, atribuie acestei ramuri de bază dimensiuni menite să-i asigure dezvoltarea pe un plan superior, sporirea substanțială a contribuției ei la dezvoltarea generală a țării, la ridicarea bunăstării întregului popor.

Elaborarea în mod distinct a unui 
plan de dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare ilustrează preo
cuparea deosebită a conducerii parti
dului și statului, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pentru dez
voltarea prioritară a acestei ramuri 
de bază a economiei naționale, co
respunzător cerințelor și exigențelor 
actualei etape'a construcției socia
liste în țara noastră. Prin realismul și claritatea cu care sint definite obiectivele majore ale dezvoltării agriculturii și industriei alimentare

în anul viitor, prin riguroasa fundamentare a nivelului indicatorilor teh- nico-economici, nu numai pe ansamblul celor două sectoare mari ale agriculturii, ci și pe fiecare cultură, pe fiecare specie de animale și pe fiecare produs alimentar, prin măsurile tehnice, organizatorice și economice adoptate în vederea realizării prevederilor stabilite, planul constituie un program concret de acțiune și de mobilizare energică a tuturor

extracție, întărirea brigă- intervenții și reducerea afectat reparațiilor. (Stan La întreprinderea de panouri și 
blouri electrice din Alexandria se 
nalizează montajul unor echipamente 

pentru utilaje industriale

Comuniștii în fruntea acțiunilor
de valorificare superioară aSă cumperi metal cu cîțiva lei kilogramul și să-1 vinzi, înnobilat prin muncă și gindire, la prețul aurului — iată o îndeletnicire frumoasă. în e- sență, aceasta este „legea" după care se călăuzește, in activitatea sa productivă, și întreprinderea de mecanică fină din București. An de an, prin strădania acestui colectiv sint asimilate noi și noi produse, reducin- du-se'astfel lista celor importate. Un exemplu recent este și vitezograful destinat ' locomotivelor. Întrucît „Mecanică fină“ își propune să furnizeze, pe viitor, intreg necesarul de asemenea aparate, pentru economia națională, este vorba de o importantă reducere a e- fortului valutar. îl întreb pe inginerul-șef al întreprinderii, Dumitru Nicolescu, ce valoare este

„bijuteria"înglobată în aceasta de numai 10 kilograme. Răspunde prompt: „Zece mii lei pe fiecare kilogram. Dar avem și produse a căror valoare, calculată pe kilogram e- gaiează și uneori depășește valoarea aurului !“.— Vedeți, sublinia secretarul comitetului de " partid al întreprinderii, tovarășul Stelian Chiru, colectivul nostru întîmpi- nă Conferința Națională a partidului cu realizări ce demonstrează preocuparea noastră ‘ permanentă de reducere a importurilor, de a oferi la export produse complexe, cu cit mai multă muncă și inteligență înglobată in gramul de metal. Răspundem astfel prin fapte secretarului general partidului, plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, de a valorifica su
indicațiiloral la recenta

perior materiile prime, de a acorda o atenție deosebită calității, creșterii eficienței economice.Dintre realizările dedicate de colectivul intre- ’ prinderii forumului național al comuniștilor am notat cîteva asimilări de produse evaluate la mii de dolari, produse care, pină la această oră, se importau, precum și o cifră semnificativă, din\ multitudinea depășirilor de plan : 25 milioane lei suplimentar la producția- marfă pe 11 luni ale anului.„Mecanică fină". Numele întreprinderii a devenit, in ultimii ani, foarte cunoscut, prin ceasurile electronice realizate aici. De numele ei se mai leagă, de asemenea, realizarea unei game întregi de plăcuțe din carburi metalice sinterizate, sculele diamantate, felurite apa-

ta- 
fi-

metaluluirate dfe mare precizie, pentru măsură și control. • Dar „Mecanică fină11 nu există de azi, de ieri. întreprinderea depășește vîrsta de 50 de ani și, in ultimul timp, aici s-au format și specialiști pentru noile fabrici de profil înființate in țară. Ceea ce ii caracterizează in cel mai înalt grăd pe muncitorii formați aici, fie că lucrează în întreprindere, fie in celelalte uzine din țară, -este, intre altele, capacitatea de mobilizare rapidă a tuturor resurselor în vederea realizării, in cel mai scurt timp posibil, a oricărui produs nou, fie el cit de complicat. Numai in ultimul an, ciclul cercetare-proiecta- re-execuție al produselor
Anica FLORESCU

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

marea majoritate a fondurilor de investiții, precum și proporțiile, nivelurile și ritmurile dezvoltării agriculturii și industriei alimentare pe 1983, a indicat agrotehnice de randamentelor, cole vegetale unitate, pentru a asigura buna apro
vizionare a populației cu produse a- 
groalimentare, necesarul de materii 
prime pentru industrie și satisfacerea 

celorlalte cerințe 
ale economiei na
ționale, in primul 
rînd cele care 
privesc exportul 
de produse agri
cole. Prin analiza exigentă, obiectivă, profund științifică a activității desfășurate in agricultură, a- naliză bazată pe cunoașterea directă a realităților agriculturii noastre, prilejuită atit de numeroasele vizite de lucru făcute în unitățile agricole, cît și de discuțiile avute cu cei care muncesc în agricultură — țărani cooperatori, mecanizatori, specialiști, cadre de conducere — secretarul general al partidului a jalonat direcțiile fundamentale alo dezvoltării agri- viitor, măsurile ne-

aplicarea măsurilor care depinde creșterea a producțiilor agriși animale în fiecare
agriculturiiAmplu program pentru înflorirea 

noastre adoptat de Marea Adunare Națională

forțelor de Ia sate pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor prevăzute pe 1983, pentru realizarea acelui salt calitativ menit să asigure înscrierea și mai fermă a agriculturii noastre pe coordonatele de largă perspectivă trasate de XII-lea.Și de această dată, 
activitate de elaborare 
tare a planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare pen
tru anul viitor s-a evidențiat în mod 
strălucit rolul esențial, determinant 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, cafe a stabilit teu îhaltă exigență principalele obiective ce trebuie atinse în agricultură și in industria alimentară, a fixat domeniile priori
tare spre care trebuie îndreptate

Congresul al
în complexa 
și fundamen-

culturii In anulcesare pentru înlăturarea hotărâtă a neajunsurilor care mai există, pentru valorificarea deplină a marilor rezerve de creștere a producției existente atît în unitățile agricole, cît șl în gospodăriile populației din toata zonele și județele țării.Dealtfel, planul de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare pe anul 1983 este rezultatul unor ample și profunde dezbateri, iar în fundamentarea lui s-a pornit de la propunerile unităților agricole, propuneri care au în vedere și îmbu-
Ioslf POP;

(Continuare în pag. a II-a)

CERTITUDINEA VIITORULUI
LUMINOS AL PATRIEI

unitatea și 
muncii, fără

în aceste zile premergătoare marelui forum al comuniștilor, oamenii muncii din județul Mureș — români, maghiari, germani — sint stăpîniți de un puternic elan creator pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă, expresie a unității și frăției lor de nezdruncinat în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a înaltului patriotism de care sînt animați in frățietatea muncii și vieții, a dorinței lor fierbinți de a-și aduce întreaga contribuție la înălțarea socialistă și comunistă a patriei comune.Condiții istorice cunoscute au făcut ca pe aceste meleaguri să conviețuiască de secole, alături de români, maghiari și germani. Se poate releva ca o trăsătură originală a concepției și practicii partidului nostru in politica națională faptul că, avînd drept temei revoluționarea profundă a relațiilor economice, politice, sociale și culturale, relațiile naționale au fost așezate pe baze noi, umaniste, lichi- dindu-se orice discriminare națională și asigurindu-se în practică drepturi

a circa 80 milioane naturale pe an. (Dan

AL

frăția tuturor oamenilor
deosebire de<șl îndatoriri egale tuturor lor ca fii ai aceleiași patrii Deosebit de important este că în județul nostru, la fel ca în întreaga țară, s-au asigurat condiții pentru manifestarea egalității, inainte de orice, pe tărîmul vieții economice, toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate, bucurîndu-se în mod egal de realizările socialismului. De nenumărate ori, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul partidului, a subliniat egalitate a dezvoltării

cetățeni- comune.

general al că fără o economice
Nicolae VEREȘ 

prim-secretar al Comitetului Județean 
Mureș al P.C.R.

nu poate exista o tate națională. Cei locuri cu decenii mâni, maghiari sau germani — nu pot să nu-și amintească că, in perioada premergătoare Eliberării patriei, actualul teritoriu al județului Mureș se situa cu mult sub nivelul zonelor industrializate, deținînd un loc periferic în peisajul industrial al țării.Suflul înnoitor care a cuprins toate domeniile activității economico- sociale a județului, ca dealtfel a întregii țări, îndeosebi in perioada ultimilor 17 ani, este indisolubil legat de prodigioasa activitate desfășurată în fruntea partidului și statului nostru de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Datorită aplicării consecvente a politicii Partidului Comunist Român de dezvoltare complexă, armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor și județelor țării, și, totodată, grijii deosebite pentru ridicarea nivelului material și spiritual al tuturor fiilor patriei, ca parte integrantă a mărețului program de edificare a unei economii și societăți moderne, avansate, și județul Mureș — ca expresie elocventă a acestei politici — a cunoscut în anii construcției socialiste realizări spectaculoase. Au fost create, în primul rind, fabrici și uzine noi ; totodată, vechile întreprinderi, in general foarte fărimița- te, cuprinzind rareori mai mult de 100 de muncitori, au fost regrupate în unități puternice ale industriei socialiste de stat, extinzindu-se neîntrerupt capacitățile de producție, modernizîndu-se procesele tehnologice, diversifieîndu-se și îmbunătățin- du-se calitativ sortimentele. Creșterea vertiginoasă a economiei județului și, odată cu ea, a standardului vieții tuturor fiilor săi poate fi ilustrată cu numeroase exemple. Raportarea la cîteva cifre statistice arată că, în perioada 1966—1982, fondurile de investiții alocate județului Mureș se ridică la impresionanta cifră de

adevărată egali- născuți în aceste în urmă — ro-

naționalitate
peste 40 miliarde lei. Județul Mureș realiza incă în 1970 o producție industrială anuală de peste 10 miliarde lei, pentru ca 12 ani mai tîrziu să realizeze aproape 30 miliarde lei, situindu-se azi in grupa județelor care au un grad de dezvoltare peste media pe țară. înregistrînd în întreaga perioadă 1951—1980 un ritm de creștere de 12,8 la sută, a sporit ponderea ramurilor purtătoare ale progresului tehnic. Energetica, chimia, ramura constructoare de mașini și de prelucrare a metalelor dețin, împreună, aproape jumătate din producția industrială a județului. Azi, pentru realizarea echivalentului producției industriale din anul 1965 sînt necesare doar 76 de zile.Aceste mutații în structura pe ramuri, în ridicarea continuă a gradului de înzestrare tehnică a unităților au dus, cum era firesc, la schimbări calitative, la creșterea eficienței economice. Bunăoară, beneficiile . la o mie lei fonduri fixe au sporit de peste 1,5 ori față de anul 1975, iar volumul exportului (din totalul producției-marfă realizate) a crescut de aproape trei ori față de anul 1971, ponderea avînd-o mașinile, utilajele, mobila, îngrășămintele chimice.Dezvoltarea industriei a mers mină-n mină cu dezvoltarea agriculturii, sprijinul material acordat de stat reflectîndu-se, în primul rînd, in creșterea bazei tehnico-materiale, în producțiile înregistrate. Și în această privință, datele statistice sînt elementele cele mai- convingătoare ; iată, anul acesta au revenit, în medie, 56 hectare la un tractor, față de 106 hectare în 1965. Creșterii gradului. de mecanizare și, concomitent, a celui de chimizare, extinderii irigațiilor și a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, profilării pe ramuri, subramuri și specialități, dezvoltării complexelor zootehnice de tip industrial li se datorează, în principal, importantele sporuri ale producției vegetale și animale. Ilustrativă este creșterea producției de cereale boabe de la peste 156 000 tone în 1965, la aproape 401 000 tone în 1982, precum și a celei de lapte. Dealtfel, referin- du-mă la sectorul creșterii animalelor, în care județul Mureș a acumulat o .bună experiență, trebuie să evidențiez faptul că zootehnia realizează peste 51 la sută din producția globală agricolă.Fără îndoială, aceste mutații produse în economia județului au condus la mărirea numărului persoanelor ocupate Ia 493 la 1 000 de locuitori, aducînd în casele oamenilor muncii — români, maghiari și germani — tot mai multă bunăstare. Este o realitate ilustrată și de faptul că, numai in perioada 1976—1982, în localitățile județului s-au construit
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Există o serie de cauze obiective care determină actualele greutăți în asigurarea energiei electrice necesare desfășurării în bune condiții a activității în toate sectoarele de muncă. Nivelul scăzut al precipitațiilor din a doua parte a anului nu a asigurat refacerea volumului de apă necesar în lacurile de acumulare pentru funcționarea la întreaga capacitate a hidrocentralelor, care trebuie să intervină tocmai în perioada virfurilor de consum. Ne- realizarea producției prevăzute de energie electrică este cauzată însă și de o serie de factori subiectivi. Așa cum se subliniază în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, dacă toate centralele pe cărbune erau reparate la timp, în conformitate cu prevederile planului, și funcționau corespunzător nu ar ti existat nici un fel de problemă cu asigurarea energiei. Primul obiectiv al energeticienilor îl constituie, așadar, repunerea în funcțiune a tuturor agregatelor și exploatarea lor la parametri superiori celor de pînă acum. în legătură cu stadiul executării reparațiilor, cu acțiunile întreprinse pentru urgentarea acestor lucrări și funcționarea normală a instalațiilor am avut o convorbire cu tovarășul TITUS ABRUDEANU, șeful serviciului exploatare centrale electrice din Ministerul Energiei Electrice.
în aceste zile premergătoare Conferinței Naționale a partidului, în secțiile și atelierele întreprinderii de tractoare din Brașov se desfășoară una din cele mai îndîrjite si impresionante bătălii pentru realizarea integrală a sarcinilor la export pe acest an. Fiecare zi. fiecare oră si minut cintăresc greu în atingerea obiectivului propus : livrarea către partenerii externi, în acest trimestru, a ^1 589 tractoare, la care se adaugă și asigurarea ansamblelor și subansam- blelor pentru alte cîteva mii de tractoare pe care trebuie să le producă pentru export alte întreprinderi de tractoare din tară.După cum ne-a relatat Ing. Virgil Necșoiu, directorul general al întreprinderii. în ultima perioadă au fost inițiate o serie de măsuri care îsi dovedesc de pe acum eficacitatea. Este vorba, printre altele, de sprijinirea sectoarelor primare. în special 

a celor două turnătorii de fontă, cu forță de muncă din uzină și din alte unități ale centralei, inclusiv cu cadre tehnico-inginerești : acordarea unei atenții speciale reperelor cu „probleme" care sînt urmărite în toate fazele fluxului tehnologic; realizarea. prin colaborare, de către întreprinderea de autocamioane, a altor citorva repere de bază, cum sînt blocurile motor sau cilindri pentru tractoarele de 45 CP etc.Și deoarece un factor determinant în realizarea planului la export îl constituie asigurarea energiei electrice necesare, in toate secțiile s-a trecut la aplicarea unui program de lucru care tine seama de posibilitățile de alimentare cu energie. Astfel, o mare parte din liniile tehnologice care lucrau în două schimburi, respectiv in schimbul unu și doi, au trecut să lucreze în schimburile unu sau trei, in timp ce liniile tehnologice și utilajele mari consumatoare de energie electrică ori de aer comprimat nu lucrează în orele de maximă solicitare a sistemului energetic național.în fiecare secție, atelier 6e muncește într-un ritm susținut Pretutindeni, fie că este vorba de sectorul primar, de cel de montaj general sau de cel de livrări, oamenii acționează cu devotament si pasiune....Turnătoria de fontă T 32 este una
Producțiile obținute în ultimii ani de unele ferme zootehnice din județul Ialomița sînt mai mici decît cele planificate și decît cele posibil de realizat. Aceste nerealizări sînt urmarea slabei preocupări pentru activitatea din acest sector a cadrelor de conducere și specialiștilor zootehnici din unitățile respective, a numeroase abateri care există aici în respectarea normelor de furajare și îngrijire. O dovadă a potențialului de care dispune acest sector o constituie tocmai rezultatele bune și foarte bune ce se obțin an de an într-o serie de ferme zootehnice fruntașe din județ — și se cuvin evidențiate în a- cest sens cele din Grindu, Smirna, Gheorghe Doja și Gîrbovi — unități care de fapt au dispus de-a lungul anilor in general de aceleași condiții de producție ca și cele care se situează în coada zootehniei județului. Ceea ce îi deosebește pe fruntași de codași este modul diferit în care crescătorii de animale, cadrele de conducere îsi fac datoria, felul diferit in care se acționează aici pentru asigurarea furajelor și îngrijirea animalelor, preocuparea care există pentru modernizarea adăposturilor șl mecanizarea proceselor de producție. în repetate rînduri comandamentul județean pentru agricultură a analizat această situație și a adoptat programe de măsuri a căror aplicare era de

(Urmare din pag. I)nătățirea prevederilor cuprinse In planul cincinal pentru anul viitor. Sintetizînd orientările și indicațiile secretarului general al partidului, planul pe 1983 reliefează faptul că, în anul viitor, an cu o semnificație deosebită pentru îmbunătățirea de ansamblu a activității din agricultură, sint prevăzute sarcini economice complexe. Deosebit de sugestive sînt, în acest sens, ritmurile înalte de creștere a producției vegetale și animale, a producției de bunuri alimentare. Aceasta este o opțiune fundamentală care accentuează întărirea rolului agriculturii ca ramură Vitală pentru progresul economiei naționale și ridicarea bunăstării poporului.Ritmul înalt de dezvoltare a agriculturii se bazează îndeosebi pe sporirea substanțială a producțiilor medii la hectar și pe fiecare animal, pe punerea intensă în valoare a potențialului productiv de care dispune această ramură. Corespunzător obiectivelor stabilite de Congresul al

în întîmpinarea Conferinței Naționale a partidului '“faptul!la nivelul cerințelor sporite ale economiei naționale! DIVERS
Pentru sporirea producției termocentralelor este decisive Imna funcționare a utllaielor

— Vă rugăm să precizați ce gru
puri energetice nu funcționează la 
ora actuală din cauza neterminării 
la timp a reparațiilor ?— în total, este vorba de capacități de producție care însumează circa 800 MW : blocul nr. 3 de 330 MW de la Rovinari, blocul nr. 2 de 330 MW de la Turceni și blocul nr. 4 de 150 MW de la Paroșeni. Reparațiile capitale la aceste grupuri trebuiau încheiate : la 30 noiembrie — la Rovinari și Turceni și la 31 octombrie la Paroșeni. Grupul de 210 MW de la Mintia a fost racordat la sistemul energetic național — după reparații — simbătă, 11 decembrie.

— Care sînt cauzele răminerilor 
în urmă la lucrările de reparații ?— Cauzele, și de aici înseși perioadele de prelungire a reparațiilor, diferă de la o termocentrală la alta. Grupurile de la Mintia și Paroșeni, de pildă, au avut depășit cu mult ciclul de funcționare între două reparații capitale. De aceea, cînd agregatele au fost oprite și demontate s-a constatat că trebuie să se execute multe lucrări suplimentare, neprevăzute inițial. La Rovinari, în acest an au apărut multe opriri accidentale la alte agregate și din această cauză grupul nr. 2 a fost oprit mai tîrziu decît se stabilise prin grafic. Apoi, la toate termocentralele s-au întîmpinat greutăți în asigurarea forței de muncă pentru efectuarea lucrărilor de zidărie șl izolații.

— Ce măsuri au fost luate pentru 
repunerea cit mai rapidă in funcțiu- îndeplinit exemplar, în condiții de înaltă calitate!
Constructorii de tractoare—ferm angajați iu indepiinirea obligațiilor «train*din secțiile care ..duc greul" activității în această perioadă. Inginerul Dumitru Bălăceanu, șeful secției, ne spune : „Colectivul nostru este conștient de răspunderea ce ii revine si face tot ce depinde de ■ el pentru a respecta programul de producție stabilit. iar atunci cînd. din motive independente de noi. acesta nu poate fi respectat — mă refer la întreruperile în alimentarea secției cu energie electrică — depunem eforturi pentru recuperarea răminerilor in urmă din schimburile respective. Fără nici un îndemn special din partea cuiva, oamenii lucrează atît cit este nevoie. Șeful de atelier Marin Că- țeanu. bunăoară, rămîne zilnic peste program cîteva ore și nu ezită să intervină personal pentru a regla sau pune în funcțiune mașinile de format miezuri. Printr-o activitate susținută, echipele de miezuitori conduse de Constantin Mocanu. Dorin Stescu și alte formații de lucru au reușit 6ă doboare toate „recordurile" de fabricație Ia unele din cele mal dificile repere, cum sînt : carterul punților, carterul ambreiaj sau blocul motor. Meritorie este și activitatea personalului de la întreținere, care Intervine cu operativitate atunci cînd este cazul. Concludent. în acest sens, este exemplul echipei lui Nicolae Cojocea, care recent a reușit ca într-un timp foarte scurt — după orele de program — să înlăture o defecțiune care scosese din funcțiune tunelul de sablare-vonsire nr. 3.Cei cu care discutăm ne roagă să reținem și exemplul muncitorilor din echipa condusă de Gheorghe Bughi- dan de la linia automată a blocului motor pentru tractoarele de 65 CP, care, din proprie inițiativă, au lucrat neîntrerupt, cu schimbul, sîmbăta și duminica. La rîndul lor, echipele conduse de comuniștii Gheor- Mai multă fermitate în aplicarea propriilor programe de măsurinatură să ducă la îmbunătățirea radicală a activității în acest sector. Un exemplu concret de ceea ce se putea realiza în fiecare fermă zootehnică prin punerea în practică a măsurilor preconizate îl constituie cel de la cooperativa agricolă Movilița, unde oamenii au schimbat în bine stările de lucruri din sectorul zootehnic, în numai cîteva luni de muncă intensă au fost modernizate toate grajdurile. s-a amenajat o maternitate și o cresă pentru vitei, a fost introdusă apă în adăposturi, iar la sfirșitul lunii trecute s-a dat în exploatare bucătăria furajeră. Incomparabil mai bine decît în alți ani se prezintă situația și în ce privește asigurarea furajelor, atit cantitativ, cît si calitativ. Toate aceste îmbunătățiri se concretizează acum în sporurile de producție care se realizează în această fermă șl îndeosebi în producția de lapte, care în aceste zile este aproape dublă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, ingrijitorii de animale nu-și fac un titlu de mîn- drie din acest salt, pentru că ei știu

Agricultura socialistă in fata unei noi etapa de modernizare si dezvoltareXII-lea, în domeniul producției vegetale un roi esențial continuă să-I aibă producția de cereale pentru boabe, care în anul viitor trebuie sâ depășească 25,3 milioane tone. Sporuri simțitoare de producții sint prevăzute și la plantele tehnice, cartofi, legume, struguri. Concomitent cu dezvoltarea producției vegetale, prin planul pe 1983 au fost accentuate prevederile cincinalului in domeniul zootehniei. în cadrul producției zootehnice vor crește cu deosebire efectivele de animale, și im special cele de taurine, care, la sfirșitul anului 1983, vor ajunge la peste 8,4 milioane capete.Care sînt de fapt liniile directoare ale dezvoltării agriculturii in anul viitor ?Din prevederile planului pe 1983 se desprinde, ca o idee esențială, că obiectivul fundamental 11 constituie 
accentuarea procesului de creștere 
intensivă a producției vegetale și

CITEVA PRECIZĂRI DIN PARTEA MINISTERULUI 
ENERGIEI ELECTRICE

ne a tuturor grupurilor energetice și funcționarea lor normală ?— La indicația conducerii partidului s-a întocmit un program special pentru creșterea fiabilității grupurilor energetice de 330 MW, problemă esențială pentru a putea avea 

La termocentrala Mintia-Deva, a intrat în funcțiune, după reparația ca
pitală, grupul energetic nr. 3. In fața tablourilor de comandă - în ima
gine - este urmărită cu atenție livrarea neîntreruptă a energiei electrice 

în sistemul energetic naționol

ANCHETA „SCÎNTEII“ LA ÎNTREPRINDEREA 
DE TRACTOARE BRAȘOVghe Boacă, loan Marin și Petre Rădulescu din secția montaj general au reușit să monteze, in zilele cînd au fost bine aprovizionați cu repere și subansamble. peste 80 tractoare destinate exportului, față de circa 60 cit se montează în mod obișnuit. „De fapt, ne spunea tovarășul Vasile Ștefânescu, secretarul comitetului de partid din secție, colectivul de aici și-a propus ca nici o formație de lucru să nu plece acasă pină nu-și realizează sarcinile zilnice de plan". Același ritm dinamic de .lucru 

Ur. nou lot de tractoare este pregătit la unitateg brașoveană de profil, in 
vederea expedierii la export

Concluziile unui raid în unitățile agricole 
ialomițene pun în evidență cîteva experiențe bune, 

dar și neajunsuri care se cer înlăturatecă nu au dreptul să se laude cu asemenea sporuri atita vreme cit baza de referință nu face .deloc cinste unui adevărat crescător de animale.Una din acțiunile întreprinse in acest an pentru redresarea activității din zootehnie a foșt aceea pentru modernizarea adăposturilor și mecanizarea principalelor lucrări in fermele de animale. întrucît ne aflăm in momentul cînd animalele au intrat in grajduri la iernat, am căutat răspuns la întrebarea ; care este stadiul amenajărilor și modernizărilor în zootehnie. lucrări ce (rebuiau încheiate pină la începutul acestei luni 7Programul întocmit pentru acest an prevedea realizarea de maternități si creșe. generalizarea mulsului mecanic în adăposturile pentru vaci, introducerea apei cu nivel constant și dotarea tuturor fermelor cu bucătării 
animale. Subordonată Înfăptuirii a- cestui obiectiv major, o primă direcție a activității oamenilor muncii din agricultură este valorificarea cu înalt randament a fondului funciar. Țara noastră dispune de condiții pedoclimatice in general favorabile practicării unei agriculturi intensive, care să asigure obținerea de producții mari la hectar. Cu toate acestea, așa cum s-a intîmplat chiar și in acest an agricol, socotit în general bun, recoltele obținute într-un șir de unități, cit și la nivelul țării nu sint la nivelul posibilităților existente. Aceasta se datorează mal ales lipsurilor in folosirea mijloacelor tehnice și a bazei materiale. in aplicarea normelor cu privire la densitatea plantelor și a tehnologiilor de producție, in executarea la timp și de calitate a lucrărilor. Iată de ce, așa cum a subliniat în repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu. trebuie să se ac

șl menține In exploatare capacitățile de producție instalate. Precizez în acest sens că în ultima perioadă am avut zilnic grupuri energetice și instalații auxiliare oprite accidental, care au însumat între 1500 și peste 2 000 MW. Deci din aceas- 

caracterizează și activitatea colectivului compartimentului de livrări. Pe rampa de încărcare a uzinei, indiferent de condiții, de intemperii, loturi după loturi de tractoare pentru export sînt încărcate ziua și noaptea, fără întrerupere.Inginerul Bela Steinberger, adjunctul șefului secției export, ne-a relatat un impresionant fapt de muncă : „într-una din zile s-a îmbolnăvit unul dintre macaragii. Iosif Bacăiu. colegul lui, s-a angajat să-l înlocuiască. lucrind în continuare încă 6

Foto : Sandu Cristian

furajere. Peste 95 la sută din obiectivele propuse s-au realizat. Dar in timp ce unii conducători de unități au înțeles să acționeze ferm pentru construirea finărelor și să modernizeze chiar și drumurile de acces in zootehnie, in alte locuri, chiar și a- cum, la mijlocul lunii decembrie, lucrările sînt intirziate. Să concretizăm, în cooperativele agricole din Cosim- bești, Reviga și Scînteia a rămas in urmă amenajarea maternităților pentru viței. Instalațiile derapa cu nivel constant au fost executate doar in 41 de grajduri din cele 58 planificate. La Bordușelu și Ciulnița această situație este pusă pe seama lipsei de meseriași .pricepuți, care să execute instalațiile respective. Dar în celelalte unități. printre care cooperativele agricole Luciu. Mihail Kogâlniceanu. „Progresul" din Fâcăieni. intîrzierea 
ționeze cu hotărîre pentru înlăturarea acestor neajunsuri, pentru a se obține o schimbare pozitivă radicală în întreaga activitate din agricultură.Cu același înalt spirit de răspundere trebuie abordate și rezolvate problemele complexe pe care le ridică dezvoltarea zootehniei. Pornind de la rolul pe care îl are această ramură în asigurarea unei mai bune aprovizionări a populației cu lapte, carne și ouă, prevederile planului referitoare la dezvoltarea zootehniei trebuie considerate minims', ca dealtfel și cele din domeniile producției vegetale. în acest sens, o adevărată cotitură trebuie realizată în sistemul de producere și preparare a furajelor, acțiuni care, potrivit e- xiger.țelor formulate de secretarul general al partidului, trebuie să constituie și în anul viitor problema centrală a zootehniei noastre, alături de îmbunătățirea selecției, reproduc

tă cauză sînt imobilizate capacități de producție mai mari decît cele determinate de nefinalizarea la timp a reparațiilor capitale planificate. Programul de îmbunătățire a fiabilității instalațiilor vizează însă o perioadă mai lungă de timp. De aceea, țin să menționez că au fost luate o serie de măsuri și pentru terminarea grabnică a reparațiilor, precum șl pentru creșterea disponibilității grupurilor energetice în perioada de iarnă. La 9 decembrie, grupul nr. 2 de la Turceni se afla în probe avansate de pornire. Au apărut însă unele neetanșeități la sistemul de presiune al cazanului, care au fost remediate. S-au ivit insă unele defecțiuni la preîncălzitorul rotativ de aer, care au și fost eliminate, iar simbătă și duminică s-au reluat probele. La ora cînd discutăm (n.r. — luni, 13 decembrie), grupul este în rotație și urmează să fie racordat la sistemul energetic național. Practic, reparațiile sînt încheiate și la grupul nr. 3 de la Rovinari. La proba de presiune s-a fisurat însă o piesă de legătură din circuitul cazanului, care va fi executată la întreprinderea „Vulcan" din Capitală. Din această cauză, probele vor fi reluate în perioada 15—17 decembrie, după care se prelimina punerea îh funcțiune a grupului. La blocul nr. 4 de la Paroșeni sînt în curs de finalizare lucrările de montaj al conductelor de abur supraîncălzit, astfel că pe 14 decembrie vor începe probele de pornire. Aceasta înseamnă că în jurul datei de 20 decembrie grupul va 

ore acolo sus pe macara. In bătaia viatului, pină la încărcarea întregului lot. Lăudabilă rămine si acțiunea colectivului de la livrări dintr-una din zilele trecute, cînd a încărcat șl expediat în 24 de ore nu mai puțin de 459 tractoare, performanță neatinsă pină atunci. Și deoarece rampa veche nu avea capacitate suficientă, tractoare^ au fost încărcate în vagoane in condiții improvizate pe rampa nouă care nu este încă terminată. Intrucit macaralele nu erau puse in funcțiune, tractoarele au fost urcate in vagoane cu propriile lor forte motrice, pe la unul din capetele garniturii de tren prin rabatarea pereților frontali ai vagoanelor, astfel că tractoarele au putut trece dintr-un vagon în altul."Despre eficienta măsurilor luate aici, ca și în întreaga Uzină. 'în ultima perioadă, ne vorbesc și următoarele cifre. In lunile octombrie și noiembrie au fost livrate partenerilor externi 14 380 tractoare, față de 12 000 tractoare cite s-au livrat in întreg trimestrul trei. Și încă un fapt demn de relevat. Pînă la 13 decembrie, uzina și-a onorat contractele încheiate pe acest an cu unii dintre parteneri, cum sînt R. P. Chineză, R.D.G., U.R.S.S., Iran, Albania ș.a.în timpul documentării, mai multi interlocutori au ținut să ne precizeze același lucru. „Puteam să stăm mult mai bine la această oră. puteam sâ fi montat un număr mult mai mare de tractoare. Dacă vom fi ajutati ne vom îndeplini sarcinile de plan". Este vizată, îndeosebi, sosirea cu întârziere a unor repere și subansamble de la colaboratori și care nu o dată au drept consecință oprirea montajului. „Cînd ridicăm aceste probleme și în special problema asigurării mijloacelor de transport auto pentru aducerea in uzină a unor repere și 

lucrărilor se datorează slabei organizări a activității, necorelării dintre asigurarea bazei materiale si a forței de muncă. Așa se explică și faptul că. la nivel județean, instalațiile de muls mecanic au fost introduse doar în 73 din cele 86 de grajduri cite sînt planificate, iar din cele 14 unități prevăzute să-și amenajeze bucătarii furajere, doar 12 le-au dat in exploatare. Este timpul ca și în consiliile agroindustriale Cosîmbești, Urziceni și Condeești să se impulsioneze aces- 'te lucrări, să se țină cont că ceea ce se mai poate realiza in aceste zile cu greu se va putea face cînd va veni zăpada.Pentru Încheierea grabnică a lucrărilor, muncitorii și specialiștii de la Asociația economică intercooperatistă Păltiniș și formația „service" din cadrul trustului S.M.A. Ialomița, care au primit sarcina de a realiza cea mai mare parte din programul județean de modernizări in zootehnie, trebuie să dovedească mai mult spirit de răspundere atît in ce privește folosirea materialelor, cit șl a timpului de lu
ției șl asistenței sanitar-veterinare, de creșterea natalității și reducerea mortalltăților, de buna îngrijire a animalelor, de întărirea ordinii și disciplinei în muncă, de perfecționarea tehnologiilor de creștere a a- nimalelor și modernizarea adăposturilor. Sînt direcții principale in care au datoria să acționeze cu cea mai mare răspundere toți oamenii muncii din acest sector — îngrijitori de animale, specialiști, cadre de conducere din unități — pentru ca in permanență să se obțină producțiile stabilite.Corespunzător programului stabilit de conducerea partidului și statului în vederea unei mai bune aprovizionări a populației, planul de dezvoltare a agriculturii și industriei a- limentare pe anul 1983 prevede o- biective șî sarcini care asigură in continuare creșterea in ritm înalt a industriei alimentare. Fundamentat în strictă concordanță cu resursele 
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Iîncepe să furnizeze energie. Am lăsat la sfîrșit grupul de 210 MW de la Mintia pentru că el a fost racordat la sistemul energetic național la data de 11 decembrie.
— Prin punerea in funcțiune a 

acestor grupuri va crește și consu
mul zilnic de cărbune. Care este si
tuația stocurilor și« livrărilor de 
cărbune ?— In primele nouă zile din luna decembrie, unitățile miniere au livrat 719 mii tone cărbune, iar termocentralele au consumat 756 mii tone. Deci 37 mii tone s-au consumat din stocurile termocentralelor, care nici așa nu erau prea mari. Stocurile actuale de cărbune asigură funcționarea pe patru zile a termocentralei de la Oradea și 8—10 zile a celor de la Ișalnița și Doicești. Punînd in funcțiune și grupurile energetice amintite este absolut necesar ca livrările de cărbune să crească la 120 000 tone pe zi. Deosebit de important este să -se ia măsuri șl pentru creșterea calității cărbunilor livrați de unitățile miniere. Chiar și numai un singur exemplu este concludent în acest sens : dacă puterea calorifică a cărbunelui livrat la termocentrala Rovinari ar crește cu 100 kilocalorii/kg, puterea pusă la dispoziția sistemului energetic național de această unitate ar spori cu cel puțin 50 MW. Rezervele în această privință sint însă cu mult mai mari.

Convorbire realizată de
Ion TEODOR
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Idee inspirată
Pentru ca autovehiculele gre

le care vin dinspre Baia Mare 
să nu mai aglomereze circulația 
din zona centrală a municipiului 
Cluj-Napoca 
Adrian — ele 
o stradă cu 
obișnuit, dar 
„Bună ziua".

Pe cind și un nume de 
„Bună dimineața", strada 
venit" sau bulevardul „Bucuroși 
de oaspeți" ?

in orice caz, altfel te îmbie 
cînd le străbați, decît străzile 
care mai poartă, în diferite lo
calități din țară, denumiri ca 
„Strada Cimitirului", „Aleea Cu
țitului", „Intrarea Birlogulul", 
„Strada Gropii", „Strada Întune
ricului", „înfundătura Pîrjolu- 
lui“... care te iau cu friguri 1 
A doua pasiune

Prima pasiune se identifică 
perfect cu sarcinile pe care le 
are ca muncitor la Întreprinde
rea de reparat utilaj electric 
Cimpina, sarcini pe care și le 
onorează cu toată dăruirea.

A doua pasiune s-a ivit abia 
în ultimii ani și îi „umple" tot 
timpul liber — așa cum ne scrie 
Ion Negrei. Această a doua pa
siune a muncitorului Nicolae 
Podaru se numește pictură, tra
foraj, pirogravură. Casa lui a 
devenit o veritabilă expoziție cu 
zeci și zeci de lucrări, una mai 
atrăgătoare decît alta : lustre, 
lampadare, coșulețe și vaze pen
tru flori, aplice, rame, tablf >ri, 
oglinzi... Pe cit de frumoase pe 
atit de utile, creațiile sale încor
porează multă iscusință și fan
tezie.

— ne scrie I. 
au fost deviate pe 
nume mai 

inspirat :
pufin 

strada

arteră 
„Bun
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subansamble. ne spunea ing. loan Opriș, șeful serviciului producție, ni se dă replica : «Apelați la C.F.R. !». Aș dori sâ se înțeleagă că dacă noi solicităm in unele cazuri mijloace de transport, nu o facem dintr-un capriciu sau comoditate. Nu I Practica a demonstrat și demonstrează zilnic că sint situații cind, din diferite motive. unii colaboratori nu ne livrează piesele și subansamblele în mod ritmic. creipdu-ne dificultăți în producție și periclitînd activitatea la banda de montaj. în asemenea situații, piesele ori subansamblele respective trebuie să sosească la Brașov în cel mai scurt timp posibil. Or. cu mijloacele de transport feroviare ele ne sosesc cu multe zile mai tîrziu. ceea ce determină stagnări cu efecte negative asupra finalizării producției. Cîteva exemple de acest fel: în ziua de 24 noiembrie, din lipsa unor Vagoane, IMEH Galați nu a fost în măsură să livreze un lot de ridicătoare hidraulice, produeînd perturbați! in desfășurarea montajului general ; un lot de suporturi ale filtrului expediat de la I.M. Oradea, la 26 octombrie, n-a sosit la Brașov pînă la începutul lunii decembrie 1 Uneori se merge prea departe cu neasigura- rea mijloacelor de transport. într-una din zile, nu s-a asigurat uzinei un autocamion pentru a aduce de la o unitate din municipiul Brașov un număr de huse pentru tractoarele care trebuiau expediate la export. Și exemplele ar mai putea continua.Apreciem că este necesar ca organele .centrale să manifeste mai multă preocupare în această privință. întreprinderea de tractoare din Brașov, care asigură circa 18 la sută din exportul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, trebuie mal mult sprijinită pentru a-și realiza planul anual Ia export, aceasta fiind în interesul economiei naționale.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteil”
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„Mi-a cerut 
cinci lei"
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O intimplare nostimă ne rela
tează cititorul nostru Alexandru 
Rădulescu : „M-am dus la hote
lul «Astoria» din București si 
am solicitat o cameră. După 
vreo două ore, mă pomenesc cu 
responsabilul hotelului bătin- 
du-mi la ușă :

— Scuzați deranjul! N-aveți 
să-mi împrumutați cinci lei, 
pină schimb eu suta ?

Am dus, instinctiv, mina la 
buzunarul in care îmi fin 
deauna portofelul. Caut, 
nu-l găsesc. Responsabilul 
telului intervine:

— Nu vă mai osteniți I 
seamnă că portofelul ăsta 
dumneavoastră.

Al meu era. Și, în el. toți 
mei. Mi s-a explicat că îl
sem pe masa de la recepție, fără 
acte in el. dar cum înaintea și în urma mea s-au perindat pe 
acolo multi solicitantă. neștiind 
exact al cui este, responsabilul 
hotelului recursese la un mic și
retlic : să ceară, chipurile, cu 
împrumut, de la cei cazați, cite 
cinci lei...".

tot-

In- 
e al

banii 
uita»
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Icru. Totodată, este nevoie ca sî unitățile beneficiare să vină în întâmpinarea constructorilor, asigurind forța de muncă necalificată.Recent, biroul comitetului județean de partid a analizat din nou stadiul lucrărilor de modernizări in zootehnie și a întreprins măsuri energice astfel ca toate obiectivele cuprinse in programul județean de modernizare a fermelor zootehnice să fie integral înfăptuite. Dintre aceste măsuri menționăm in mod deosebit pe aceea privind constituirea unor echipe de meseriași din unitățile care au încheiat modernizările, pentru a sprijini unitățile rămase în urmă. Alte măsuri vizează asigurarea materialelor necesare și folosirea integrală a timpului de lucru. De terminarea lucrărilor in toate unitățile agricole din județul Ialomița depinde asigurarea de condiții bune pentru lernarea animalelor și de sporire, pe această cale, a producției zootehnice.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteil”
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banii pe 

primise drept re- 
bani munciți in- 

Trist, foarte 
22 de ani n-a 
un rost in via- 
nici după ispă-

la
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reale de materii prime care pot fi puse la dispoziția unităților prelucrătoare, planul de dezvoltare a a- cestei ramuri acordă prioritate deosebită subramurilor esențiale pentru producerea bunurilor alimentare de bază, diversificării judicioase a produselor alimentare in scopul satisfacerii In condiții tot mai bune a cerințelor consumatorilor.Avem in planul de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare pe anul 1983 un program clar și mobilizator de activitate. Dispunem de tot ceea ce este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite.în spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului, oamenii muncii din agricultură și din industria alimentară sint chemați să acționeze cu răspundere și spirit revoluționar pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor prevăzute de planul pe 1983, asigurînd astfel buna aprovizionare a populației cu produse agroalimentare, satisfacerea celorlalte cerințe ale economiei naționale.
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Cu cheie 
și sub cheie

Procurorul-șef Șt. Catrina din 
Cîmpulung ne prezintă \ cazul 
unui tinăr de 22 de ani, Gheor
ghe lacob. din localitate. „După ce, cît a fost minor, a cunos<~l'i, 
datorită abaterilor sale, un'ele 
măsuri judiciare, cu caracter 
educativ, Gheorghe lacob a în
ceput să lucreze la Combinatul 
de lianți din Cimpulung. Sincer 
să fiu, m-am bucurat aflind 
despre el că sC făcuse băiat de 
treabă. Cu atit mai surprins am 
fost cind mi s-a prezentat un 
dosar penal avîndu-l ca autor pe 
același Gheorghe lacob. Intre 
timp, acesta se lăsase de lucru 
si omenie și se apucase iar de 
hoție. Cu chei potrivite a intrat 
in apartamentul unui fost coleg 
de muncă, furindu-i 
care acesta îi 
tribuție, deci 
chip cinstit, 
trist, că nici 
reușit să-și facă 
tă. N-ar fi tîrziu 
șirea pedepsei, cu condiția să-și 
respecte făgăduiala dată in fata 
instanței de judecată".

Constructor, dar 
nu la înălțime

I. Micuț ne relatează cazul lui 
Ion Păun, care se sustrage sis
tematic, de ani de zile, de la 
plata pensiei de întreținere pen
tru fiul său, Leonard, din Rim- 
nicu Vitc'ea.

Cine este Ion Păun ? Este de 
profesie inginer constructor. Ul
timul domiciliu cunoscut : stra
da I C. Frimu nr. 11, municipiul 
Botoșani. Fiind urmărit de or
ganele procuraturii pentru ne- 
achitarea obligațiilor legale cu
venite fiului său legitim, cum 
simte că i se dă de urmă, cum 
dispare pe alt șantier. Se pare 
că in ultima vreme a lucrat (sau 
incă măi lucrează) la o între
prindere de construcții din ju
dețul lași. Cine-l intilnește sau 
află pe unde umblă este rugat 
să anunțe organele de miliție. 
In 4 rînduri

Unul din infocații admira
tori din Tg. Jiu ai echipei de 
fotbal „Universitatea" Craiova, 
a ticluit, după meciul de la 
Bordeaux, următoarea epigra
mă :
Un spectator, cu indignare, 
Spunea că „Ur ~ ' 
Și atacanți, și 
Și antrenori...

La rîndul 
Păun Condrut 
un catren meșterilor care fac re
parații de mintuială :
Mi-a spus timplarul plin de sine. 
C-un zimbet numai grație : 
„Fereastra nu se-nchide bine. 
Dar face... ventilație".

Craiova are 
apărare, 
Arbitri n-are 1

său, tehnicianul 
din Brăila dedică
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Rubrică realizată de 
Petre POPA
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu satisfacție și recunoștință amabilul dumneavoastră mesaj prin care ne-ați transmis salutări și felicitări cu ocazia celei de-a 11-a aniversări a zilei noastre naționale.Odată cu urările noastre de fericire personală, de succes continuu și prosperitate pentru poporul român prieten, vă rog să primiți înalta mea considerație și stimă.

ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aș dori să vă mulțumesc sincer pentru mesajul dumneavoastră amical de felicitări și bune urări cu ocazia alegerii mele ca președinte al Sri Lanka pentru un nou termen.Aștept cu plăcere să conlucrez strîns cu dumneavoastră in anii următori pe linia strădaniilor noastre comune, pentru continua consolidare și întărire a legăturilor strînse de prietenie care, din fericire, există între țările și popoarele noastre.
J. R. JAYEWARDENE

Președintele Republicii Democratice 
Socialiste Sri Danka

Primire la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a primit, luni, pe Boubker Boumahdi, ambasadorul Regatului Maroc, în vizită de rămas
tv

PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Meserii din „vatra oțelului"
11,25 România de azi, România de mîins 

— program de muzică ușoară
11.40 Occident ’82
12,00 Matineu muzical — Mozart
12.20 In întîmpinarea Conferinței Națio

nale a partidului șl a celei de-a 
35-a aniversări a proclamării Re-

iblicii
12.40 ntece de viață nouă
16,00 Telex
16,05 Viața școlii
16,35 Clubul tineretului
17.20 Cabinet profesional
17,50 1001 de seri

vremea
Timpul probabil pentru 

intervalul 14 decembrie, ora 
20 17 decembrie, ora 20.
în tară : Vremea va fi 
schimbătoare cu cerul tem
porar noros în regiunile din 
nordul țării, unde vor că
dea precipitații locale sub 
formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare. In celelalte zone 
vremea va deveni în gene
ral frumoasă, cu cerul va
riabil și cu precipitații izo
late mai ales sub formă de 
ploaie. Vînt moderat cu in
tensificări în zona de mun
te..Temperatura va spădea , 
ușor. ’Minimele vor- fi cu- :- 
prinse între minus 5 și plus . , 
5 grade, iar maxime
le între zero șl 10 gpade. 
Ceață slabă dimineața șl 
seara. în București : Vre- 
rhea va fi în general fru
moasă. Cerul va fi schim
bător, favorabil ploii slabe 
la începutul intervalului^ 
Vînt moderat. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse * * 
între minus un grad și plus 
2 grade, maximele vor os
cila între 6 șl 9 grade. Cea
ță slabă dimineața și seara. 
(Margareta Struțu, meteo
rolog de serviciu).

o Năpasta : GLORIA (47 46 75) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Secvențe : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12; 14; 16; 18; 20, AURORA (35 04 66) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTU
RAL (83 50 13) — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Concurs : MIORIȚA (14 27 14) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Actorul șl sălbaticii ; PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16,30; 19,30.

Certitudinea viitorului luminos al patriei
(Urmare din pag. I)aproape 27 000 de apartamente, Iar desfacerea mărfurilor cu amănuntul către populație a crescut, raportat la un locuitor — de la 3 363 lei, în 1965, la 9 714 lei, în 1981 ; adică o creștere de aproape trei ori. Bineînțeles, a- ceste eforturi de înălțare economică au conferit în mod concret, și în județul Mureș, șanse egale de afirmare și împlinire tuturor oamenilor muncii, români, maghiari și germani.în concepția șl activitatea practică a partidului nostru, grija statornică pentru întărirea bazei materiale a deplinei egalități în drepturi a cetățenilor din rîndurile naționalităților conlocuitoare se îmbină armonios cu preocupările referitoare la înflorirea vieții spirituale. Noile prefaceri, de care aminteam, au creat și cadrul cel mai propice activității culturale de masă și în limbile materne ale naționalităților, cultivării și păstrării folclorului, a tradițiilor specifice, a obiceiurilor populare. Oare ce poate fi mai ilustrativ decît că — reflec- tînd fidel structura populației județului — dreptul de a studia în limba maternă este asigurat în toate treptele învățămîntului. Din cele 904 unități școlare de tot felul, în 219 se predă in limba maghiară, în cinci — în limba germană, în 248 — in limba română și maghiară, în 34 — în limba română și germană, iar în 12 unități — în limbile română, maghiară și germană. Mai mult decît atit, în temeiul Legii educației și învățămîntului, copiii și elevii de alte naționalități pot fi cuprinși, la opțiunea părinților, în' grupe și clase cu predarea în limba română, numărul acestora însumînd în anul școlar în curs 11 087 copii maghiari și germani, ceea ce pune în evidență dorința firească a părinților de a le asigura propriilor copii posibilitatea de a cunoaște temeinic limba română, posi

bun, în legătură cu încheierea misiunii sale în țara noastră. Cu acest prilej a avut Ioc o convorbire cordială.
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20,35 tn întîmpinarea Conferinței Națio

nale a partidului. Expoziția „Dez
voltarea culturii, artei și învățâ- 
mîntului — parte integrantă a con
struirii socialismului in România”. 
Producția editorială beletristică

20,45 Partid, conducător iubit — cintece 
patriotice șl revoluționare

20,55 In întîmpinarea Conferinței Națio
nale a partidului și a celei de-a 
35-a aniversări a proclamării Re
publicii

21,15 Teatru în serial : „Zborul" de 
Mircea Ionescu

22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,20 Salonul TV al artelor plastice
21,10 Mic dicționar de operă și balet 
22,00 Telejurnal

Comuniștii in fruntea acțiunilor 
de valorificare superioară a metalului

(Urmare din pag. I)noi a fost redus la jumătate.— Noi, aici, n-avem timp să imbătrinim fiindcă nici produsele noastre nu „mor" de bătrînețe. Totul e în permanentă înnoire, in ‘continuă perfecționare, ne spune comunistul Gheorghe Georgescu, rectificator în secția prelucrări mecanice. De fapt, peste jumătate ; din planul acestui an il reprezintă produsele noi și reproiectate.Am cunoscut aici numeroși muncitori, comuniști — pe Gheorghe Scurtu, muncitor specialist în secția tratamente, pe Constantin Cîrnu, pe Dumitru Marin (.....Ăstuiasă-i spui ce vrei și el cu echipa lui, toți unul și unul, doboară orice re

cord de timp și de calitate", spunea secretarul de partid), pe maistrul Ion Ioniță, pe Constantin Pavelescu și pe mulți alții in preajma cărora s-au format, generații după generații, muncitori de prima mină. Și am cunoscut, mai ales, foarte mulți tineri. Sînt aici citeva mii — peste trei mii sînt numai uteciștii — și lucrează in toate secțiile intre- ■ prindeiii, fie alături decei mai vîrstnici, ’ fiesinguri, conduși de cei mai buni dintre ei, de comuniști, în ateliere și secții în care nu te-ai aștepta să-i întîlnești, dat fiind gradul de dificultate al operațiilor. De exemplu, la secția de orologe- rie am lntilnit numai tineri muncitori, mai a- les muncitoare, concentrate asupra lucrului și

bilități sporite de afirmare In toate domeniile de activitate, în orice parte a țării. Municipiul Tîrgu Mureș, denumit și „oraș al școlilor", și-a sporit renumele de centru universitar și culturai-științific. In raport cu nevoile social-economice ale țârii, și cu precădere ale județului, în cele trei institute de invățămînt superior se instruiesc, în deplină concordantă cu politica națională consecventă a parțidului nostru, in limba roihână și limbile naționalităților conlocuitoare, aproape 2 500 de studenți. La Institutul de medicină și farmacie, ca și la Institutul de teatru „Szentgyiirgy Istvăn", majoritatea disciplinelor se predau și în limba maghiară, iar din cele 365 cadre didactice cuprinse în învățămîntul superior, aproape 49 la sută sînt de naționalitate maghiară, iar 5,4 la sută de naționalitate germană. Este înțeles mereu mai bine adevărul subliniat în repetate rînduri de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că „indiferent în ce limbă se învață, trebuie să se învețe o singură tehnică, o singură matematică, o singură fizică, o singură chimie, o singură medicină, pe baza celor mai înalte cuceriri ale științei".Tot ce s-a înfăptuit, cu deosebire în ultimii 17 ani, este legat nemijlocit de numele secretarului general al partidului, de fapta și gîndirea sa de conducător încercat al Întregii națiuni pe calea progresului și bunăstării. De neuitat a rămas, de pildă, în conștiința locuitorilor din Tîrgu Mureș — români, maghiari, germani — anul 1973, cînd, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a avut loc inaugurarea noului și impunătorului lăcaș de cultură — Teatrul Național. Aceasta reprezintă încă o expresie a dreptului și accesului la cultură al tuturor locuitorilor județului nostru, fără deosebire de naționalitate. Pe această scenă a egalității, frăției și unității, numai în primii doi ani ai

CronicaMinistrul afacerilor externe, Ștefan Andrei, a invitat, luni seara, pe rpembrii corpului diplomatic din București la un concert-spectacol, care a avut loc la Opera română. Programul, susținut de soliștii, baletul și orchestra Operei române, a cuprins muzică de operă și balet din repertoriul român și universal.
★In semn de omagiere a memoriei eroilor proletariatului căzuți în urmă cu 64 de ani in luptele pentru drepturile clasei muncitoare, la placa comemorativă din piața fostului Teatru Național din Capitală au fost depuse, luni dimineață, coroane de flori din partea oamenilor muncii de la întreprinderea poligrafică „13 Decembrie 1918“, Combinatul poligrafic „Casa Scînteii" și din alte unități poligrafice bucureștene. Au depus, de asemenea, jerbe de flori pionieri din Capitală.La solemnitate au luat parte reprezentanți al Comitetului Uniunii sindicatelor din presă, poligrafie și edituri, cadre de conducere din unități poligrafice, muncitori tipografi.In aceeași zi, au fost depuse coroane și jerbe de flori din partea unor colective de oameni ai muncii din poligrafie și a pionierilor la mormintele eroilor căzuți în decembrie 1918, aflate la cimitirul „Reînvierea". *
★Luni după-amiază, la Casa cărții din Iași s-a deschis o expoziție de carte sovietică, manifestare înscrisă în ciclul de acțiuni care se organizează în țara noastră cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la crearea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. Volumele expuse oferă o imagine concludentă asupra activității editoriale desfășurate în Uniunea Sovietică, a succeselor înregistrate de oamenii sovietici în toate domeniile vieții materiale și spirituale. Expoziția include, de asemenea, și o serie de traduceri efectuate în Uniunea Sovietică ale unor valoroase lucrări literare și științifice românești.La deschiderea expoziției au rostit alocuțiuni Pavel Florea, președintele comitetului județean de cultură și educație socialistă, și N. A. Netesov, atașat cu probleme culturale al Ambasadei U.R.S.S. la București.

mînuind sofisticate aparate de măsură și control.Așa este aici : permanenta înnoire a produc-, ției reclamă oameni mereu tineri, oameni care știu să rămină tineri, iar celor foarte tineri le împrumută ceva din seriozitatea și maturitatea „bâtrinilor". Aici, în mijlocul lor, in aceste zile premergătoare Conferinței Naționale a pârtidu- . lui, am surprins din fap- ' iele, din gindurile tuturor, grija lor sporită pentru calitate, pentru valorificarea superioară a materiei prime. Așa cum stă bine unui colectiv matur, obișnuit să înnobileze metalul prin meșteșug, prin inteligență, transformînd In aur, ca un Midas modern, tot ce trece prin mîinile sale.

actualului cincinal secția maghiară a Teatrului Național a prezentat 14 premiere și 580 spectacole vizionate de aproape 250 000 de spectatori, români, maghiari, germani. Dar pentru a releva posibilitățile de manifestare plenară a capacităților creatoare, a geniului popular, a tradițiilor proprii fiecărei naționalități din județ, în cadrul stimulator al dezvoltării culturii, exemplele sînt nenumărate. Aș aminti doar că in județul Mureș funcționează, alături de o largă rețea de instituții științifice specializate, de formații de teatru, de dansuri și ansambluri folclorice, o filarmonică, un ansamblu de stat de cintece și dansuri, un teatru de păpuși (cu secții în limbile română și maghiară), iar presa locală este reprezentată de cinci ziare și reviste, din care trei în limba maghiară, de studioul teritorial de radio, cu emisiuni în ambele limbi, dovedindu-se factori activi de cultivare a limbii materne, de păstrare a tradițiilor progresiste, de propășire a culturii acestor naționalități, ca parte integrantă a patrimoniului cultural comun al României socialiste.Afirmarea deplină a capacității, personalității și puterii creatoare a oamenilor muncii din județul Mureș — români, maghiari, germani — se manifestă, ca peste tot în țară, și în toate forurile conducerii colective. Votul nostru de la 21 noiembrie a fost, ca peste tot în țară, un act al întăririi prieteniei frățești dintre oamenii muncii mureșeni, fără deosebire de naționalitate, expresie elocventă a democrației socialiste. Faptul că circa 40 la sută din totalul depu- taților aleși în consiliile populare municipale, orășenești și comunale sînt maghiari, germani și de alte naționalități este o dovadă elocventă că toți fiii acestor plaiuri sînt reprezentau în toate verigile sistemului instituțional al democrației noastre socialiste.

In cadrul manifestărilor consacrate împlinirii a 60 de ani de la crearea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, luni la amiază a avut loc la Ambasada Uniunii Sovietice din București o conferință de presă, la care au participat reprezentanți ai ziarelor centrale, Radioteleviziunii, Agenției române de presă-Agerpres, precum și corespondenți ai presei străine acreditați in țara noastră.însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, L. I. Boiko, a subliniat importanța istorică a creării statului sovietic și a făcut o amplă prezentare a succeselor obținute de poporul sovietic, sub conducerea P.C.U.S., în dezvoltarea industriei, agriculturii, în progresul științei, culturii și artei, în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, in consolidarea și perfecționarea primului stat al muncitorilor și țăranilor din lume.Vorbitorul a prezentat pe larg politica externă promovată de partidul comunist și statul sovietic. în acest context, au fost reliefate relațiile tradiționale de prietenie și colaborare existente între P.C.U.S. și P.C.R., între U.R.S.S. și România, între popoarele sovietice și poporul român. S-a arătat că în.adîncirea și lărgirea continuă a acestor raporturi prietenești un rol hotărîtor l-au avut întil- nirile și convorbirile româno-sovie- tice la cel mai înalt nivel, înțelegerile și hotărîrile convenite cu acest prilej.în încheierea conferinței de presă a fost prezentat un program de filme documentare.
★La Uniunea scriitorilor a avut loc, luni, o festivitate dedicată poetului Mihail Cruceanu, cu prilejul împlinirii vîrstei de 95 de ani.Personalitatea scriitorului, a militantului comunist, aspecte definitorii ale activității sale literare și politice, în ilegalitate ca și în anii construcției socialiste, locul lui Mihail Cruceanu în dezvoltarea scrisului românesc au constituit puncte de referință în cuvintele omagiale rostite, cu acest prilej, de Dumitru Radu Popescu, președintele Uniunii scriitorilor, Ni- colae Dragoș, George Macovescu, Ion Ardeleanu, Dimitrie Păcurariu, Ion Dodu Bălan.Adresînd, în încheiere, cuvinte de mulțumire celor prezenți, poetul Mihail Cruceanu și-a exprimat și cu acest prilej încrederea în viitorul luminos al literaturii noastre naționale, în fericirea poporului, a patriei și conducătorului ei, devotamentul față de partid, adeziunea militantă la cauza socialismului.
*Luni a avut loc dezbaterea științifică interdisciplinară cu tema „Dinamica profesiilor și modele de calificare profesională în etapa actuală de dezvoltare a societății noastre socialiste", organizată de Academia de științe sociale și politice în colaborare cu Ministerul Muncii, Ministerul Educației și Învățămîntu- lui și Cabinetul municipal București pentru activitatea ideologică și poli tico-educativă.Au participat membri ai academiei, cercetători științifici, cadre didactice, economiști, ingineri, sociologi, psihologi; pedagogi, alți specialiști, directori- și- ingineri șefi-de întreprinderi, activiști de partid și de stat..în cadrul dezbaterii au fost subliniate sarcinile ce revin factorilor responsabili, învățămîntului, cercetării științifice, în lumina tezelor, orientărilor și indicațiilor cuprinse în documentele de partid, in expunerile și cuvîntările tovarășului Nicplae Ceaușescu, pentru formarea cadrelor de specialiști și de muncitori de înaltă calificare pentru toate domeniile de activitate. (Agerpres)

Pentru toatei acestea, acum, cind ne mai despart puține zile de sfir- șitul anului, cind ne aflăm in preajma Conferinței Naționale a partidului, oamenii muncii din județul nostru, români, maghiari, germani, sint in măsură să raporteze conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, că sporul de producție obținut de industria județului Mureș, în primii doi ani ai cincinalului actual, se ridică la peste 2 miliarde lei ; că, prin eforturi unite și susținute, cheltuielile materiale la o mie lei producție-marfă au fost diminuate, în acest an, cu 7,8 lei, realizind, la acest indicator, o economie de 123 milioane lei ; iar prin introducerea în fabricație a unor tehnologii și a unor recuperatoare de energie și combustibil de înalt randament, tot în acest an, industria județului a economisit 47 000 MWh energie electrică și 4,2 milioane mc gaze naturale. In anul 1985, județul Mureș urmează să realizeze o producție globală industrială de 32,3 miliarde lei. Este'o cifră care atestă convingător sporirea continuă a forței materiale și spirituale a județului Mureș, astfel ca întreaga lui înfățișare să capete strălucirea pe care o merită aceste străbune plaiuri românești.Pe temeiurile acestor realități de necontestat, ale deplinei egalități în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, aJe frăției și unității clădite în secole de muncă și jertfe comune pentru libertate și dreptate socială, dezvoltate șl întărite continuu în anii luminoși ai socialismului — frăție și unitate atit de scumpe tuturor fiilor patriei, români, maghiari și germani — sîntem hotărîți să acționăm cu entuziasm, cu devotament pentru înfăptuirea exemplară a politicii partidului nostru, pentru a ridica pe noi trepte măreața cucerire revoluționară, unitatea socialistă a poporului și a o apăra neclintit, ca pe lumina ochilor.

UNITĂTI FRUNTAȘE IN ÎNTRECEREA
> J

PENTRU ÎNDEPLINIREA PLANULUI PE 1982
In întreaga tară continuă să se desfășoare in ritm susținut întrecerea 

socialistă, amplă angajare a colectivelor de oameni ai muncii din indus
trie, construcții, transporturi, din agricultură, unități din domeniul circu
lației mărfurilor și prestărilor de servicii, din alte sectoare ale produc
ției materiale pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 
1982, care raportează noi și importante succese obținute in intimpinarea 
apropiatei Conferințe Naționale a partidului și a celei de-a 35-a aniver
sări a proclamării Republicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute In perioada 1 ianuarie — 30 noiem
brie 1982 și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți in 
criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii noiembrie *)  
pe primele locuri se situează :

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI 

Locul I : Exploatarea minieră Fi- 
lipeștii de Pădure cu 820 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 12,1 la sută la producția netă, 3,8 la sută la producția fizică, 6,5 la sută la volumul de pregătiri miniere ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 3,5 la sută, iar cele materiale cu 8,4 la sută.Locul II : întreprinderea minieră Comănești, județul Bacău.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE 

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale „Porțile de Fier" cu 484,8 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,3 la sută la producția de energie electrică la bornele generatoarelor și la graficul de putere la dispoziția sistemului energetic național ; cheltuielile prevăzute in buget au fost mai mici decît cele planificate cu 2,3 la sută, iar consumul tehnologic pentru producerea energiei electrice cu 8,1 la sută.Locul II : întreprinderea electro- centrale Curtea de Argeș.Locul III : întreprinderea electro- centrale Rimnicu Vîlcea. >

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN 
•Locul I : Schela de foraj-extrac- 

ție Suplacu de Barcău, județul Bi
hor, cu 681,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8,3 la sută la producția fizică, 21,9 la sută la producția netă ; coeficientul de utilizare a fondului sondelor de exploatare realizat a fost superior celui plani; ficat ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 7 la sută, iar cele materiale cu 4,5 la sută.Locul II •: Schela de extracție Cartojani, județul Giurgiu.Locul III : Schela de extracție Tîrgoviște.
ÎN INDUSTRIA METALURGICA — 

SUBRAMURA METALURGIE 
FEROASA

Locul I : întreprinderea de fier 
Vlăhița, județul Harghita, cu 332,9 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6,4 la sută la producția fizică, 4,5 la sută la producția- marfă vîndută și încasată, 4,3 la sută la productivitatea muncii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 0,9 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 2 la sută.Locul II : întreprinderea „Cioca- nul“-Nădrag,,.județul Timiș.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 

MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE, TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea de meca
nică fină Sinaia’ cu 483,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,7 la sută la producția netă, 2,2 la sută la producția- marfâ vîndută și încasată, 6,8 la sută la beneficii ; depășiri de plan însemnate au fost obținute Ia export ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 0,9 la sută, iar cele ma- teriale cu 1,7 la sută.Locul II : întreprinderea mecanică Mediaș.Locul III : întreprinderea de mașini agricole „Semănătoarea" — București.

IN INDUSTRIA ELECTRONICĂ 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 

ECHIPAMENTE PENTRU TELE
COMUNICAȚII ȘI AUTOMATIZĂRI 

Locul I : întreprinderea „Electro- 
aparataj"-București cu 592,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 4,2 la sută la producția fizică și la producția-m_arfâ vîndută și încasată, 3,2 la sută Ia productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 3 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 5,7 la sută.Locul II : întreprinderea de echipamente periferice — București.Locul III : întreprinderea de con- tactoare Buzău.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea Rafinăria 

Cimpina, județul Prahova, cu 453,5 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,5 la sută la producția netă și productivitatea muncii, 4,2 la sută la producția fizică, 15,9 la sută la beneficii ; cheltuielile totale și materiale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 0,9 la sută.Locul II : întreprinderea Rafinăria Crișana, județul Bihor.Locul III: întreprinderea Rafinăria Vega, județul Prahova.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA PRELUCRAREA 
CAUCIUCULUI ȘI MASELOR 

PLASTICE
Locul I : întreprinderea de anve

lope „Victoria"-Florești, județul Pra
hova, cu 878,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6,8 la sută la producția netă, 10,8 la sută la export,

•) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe zece 
luni.

4,4 la sută la productivitatea muncii, 1,9 la sută la producția-marfă vîndută și încasat^ ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 3,2 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 4,1 la sută.Locul II : întreprinderea de anvelope „Danubiana" — București.Locul III : întreprinderea „Prod- complex" — Tg. Mureș.
ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 

LEMNULUI
Locul I : întreprinderea forestieră 

de exploatare și transport Rm. Vîlcea 
Cu 751,7 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,3 la sută la producția netă, 3,6 Ia sută la producția fizică, 11,5 la sută la producția- marfă Vîndută' și încasată ; unitatea s-a încadrat în prevederile de plan privind productivitatea muncii și cheltuielile la 1 000 lei producție- marfă.Locul II : întreprinderea forestieră de exploatare și transport Tg. Jiu.Locul III : întreprinderea forestieră de exploatare și transport Tg. Secuiesc, județul Covasna/

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
Pitești cu 632,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2 la sută la producția netă, 1,9 la sută la productivitatea muncii, 7,7 la sută la beneficii, 10,5 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; consumurile

REZULTATELE
PE 11 LUNI ALE ANULUIde materii prime și materiale au fost mai mici decît cele planificate cu 1,3 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 6,5 la sută.Locul II : întreprinderea textilă „Aurora“-București.Locul III : întreprinderea textilă „11 Iunie“-Cisnădie, județul Sibiu.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele și 

încălțăminte „Progrcsul“-București 
cu 930,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 11 la sută la producția netă și productivitatea muncii, 5,8 la sută la producția fizică, 4,6 la sută la producția-marfă vindută și încasată, 12,4 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; consumurile de ‘materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 1 la sută, iar cele de ’enfergie electrica și combustibili cu 15,8 la sută.Locul II : întreprinderea de piele șl încălțăminte „Pionierul“-Bucu- rești.Locul III : întreprinderea de piele, Încălțăminte și marochinărie „13 De- cembrie“-Sibiu.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA MORARIT, 
PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 

FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de moră- 

rit, panificație și produse făinoase 
Teleorman cu 1 202,4 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu — 26,3 la sută la producția fizică, 23,2 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 27,7 la sută la livrări la fondul pieței ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă și beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 6,6 la sută, iar cele materiale cu 6,7 la sută.Locul II : întreprinderea de moră- rit și panificație Neamț.Locul III : întreprinderea de mo- rărit și panificație Covasna.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea și Industrializarea cărnii de 
porc Timiș cu 408,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 16 la sută la producția fizică și efectivele de animale la sfîrșitul perioadei, 1,7 la sută la livrările de carne de porc la fondul de stat ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 5 la sută.Locul II : Combinatul pentru producerea și industrializarea cărnii de porc Ialomița.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra

fică „Banat“-Timișoara cu 667 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,2 la sută la producția netă, 1.7 la sută la producția fizică, 4 la sută la beneficii ; depășiri de plan importante au fost obținute la export și livrări la fondul pieței ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mal mici decît cele planificate cu 0,4 la sută, iar cele materiale cu 0,5 la sută.Locul II : întreprinderea poligrafică Iași.Locul III : Combinatul poligrafic „Casa Scînteii“-București.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 
AL CONSILIILOR POPULARE 

JUDEȚENE
Locul I : întreprinderea județeană 

de construcții-montaj Vîlcea cu 678 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,7 la sută la pro

ducția netă și producția de construcții-montaj terminată, 16,9 la sută la locuințe date în folosință, 11 la sută la productivitatea muncii ; consumurile la ciment, metal, combustibili și carburanți au fost mai mici decît cele normate, iar cheltuielile materiale la 1 000 lei producție de construcții-montaj au fost mai mici decît cele planificate cu 1,2 la sută.: Locul II : Trustul județean de construcții-montaj Bacău.Locul III : Trustul județean de construcții-montaj Vrancea.
ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE CAI FERATE 

Locul I : Regionala de căi ferate 
Iași cu 221,7 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6,8 la sută la producția netă, 8 la sută la productivitatea muncii, 17,1 la sută la beneficii ; unitatea s-a încadrat in prevederile de plan la volumul de transport și rulajul vagoanelor de marfă ; cheltuielile totale au fost mai mici decit cele planificate cu 1,9 la sută.Locul II : Regionala de căi ferata Galați.Locul III : Regionala de căi ferate Cluj.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE 
Locul I : întreprinderea de trans

porturi auto Gorj cu 817 puncte.Unitatea a depășit prevederile de plan la volumul mărfurilor transportate cu 9,7 la sută ; depășiri de plan au mai fost obținute la produc” ția netă, productivitatea muncii și beneficii ; cheltuielile la 1 006 lei ve” nituri brute din transporturi au fost mai mici decît cele planificate cui 6,5 la sută, iar consumul de carburanți cu 14,4 la sută decît cel normat.Locul II : întreprinderea de transporturi specializate pentru agricultură și industria alimentară Constanța.Locul III ; întreprinderea de transporturi auto Vrancea.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 

INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL 
Locul I i întreprinderea comercia

lă de stat mixtă Rovinari, județul 
Gorj, cu 292 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți-cu : 6,1 la sută la desfaceri de mărfuri cu amănuntul, 6,5 la sută la volumul de desfacere pe un lucrător ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; nivelul fondului de retribuire la 1 000 lei desfacere a fost mai mic decît cel planificat cu 15 la sută.Locul II : întreprinderea comercială de stat metalo-casnica Pitești.Locul III : întreprinderea comercială de stat „Alimentara" — Reșița.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
— OFICII JUDEȚENE

Locul I : întreprinderea de turlstn, 
hoteluri și restaurante București, cu 
226,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3,7 la sută ia desfaceri de alimentație publică, 8,5 la sută la beneficii, 6,6 la sută la încasări medii pe un lucrător, 16,4 la sută la numărul de turiști ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei des- . facere au fost mai mici decît cele planificate cu 2,7 la sută.Lpcul . II ,: Oficiul.județean de turism Sălaj. . ' - . ......... ;„,Loc,ul III.! .Oficiul Județean, de turism Băcăti.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE 
Locul I : întreprinderea județeană 

pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile Vrancea cu 
581 puncte.Principalii Indicatori de plan au fost depășiți cu : 20 la sută la volumul materialelor refolosibile colectate, 15 la sută la volumul de achiziții de materii prime de origine animală colectat ; a fost, de a- semenea, depășit volumul fizic al materialelor refolosibile colectate cu 22 la sută la oțel, 9 la sută la fontă, 11 la sută la cupru, 1 la sută Ia hîrtii și cartoane ; cheltuielile de circulație au fost mai mici decit cele planificate cu 10 la sută.Locul II : întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Vaslui.Locul III : întreprinderea Județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Călărași.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locativă 
Caraș-Severin cu 1 365,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 27,3 la sută la încasări din activitatea de producție și prestări servicii, 39,8 la sută la prestările de servicii pentru populație ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă, beneficii și productivitatea muncii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă și prestări servicii au fost mai mici de” cît cele planificate cu 3,5 la sută, iar cele materiale cu 8,6 la sută.Locul II : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Bacău.Locul III : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Neamț.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană a coo
perativelor meșteșugărești Covasna 
cu 1 023,9 puncte. ’ -Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu ; 6,7 la sută la producția netă. 8,7 la suță la produc- ția-marfă și prestările de servicii, 5,5 la sută la prestări servicii pentru populație ț> depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii, export și livrări de mărfuri către fondul pieței ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă și prestări servicii au fost mai mici decît cele planificate cu 2,9 la sută, iar cele materiale cu 3,4 la sută.Locul II : Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Caraș- Severin.Locul III : Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Dolj.(Âgerpres)

cinema
0 Clipa t SCALA (11 03 72) — 10; 14; 
18.
0 Bureblsta : FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 12; 15,30; 19.
© Cu mîinile curate : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11; 1345; 15,30; 17,45; 20.
• Rămîn cu tine : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,45; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Prea tineri pentru, riduri î TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
0 Femela din Ursa Mare : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Pădurea nebună : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Convoiul ; MUNCA (21 50 97) — 15; 
17,15; 19,30.
• întîlnirea î CENTRAL (14 12 21) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

• Ultimul cartuș: FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
0 Angela merge mai departe : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Trandafirul galben ; PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Mondo umano : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Insula . Hortița : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17,30; 19.30.
0 Citeva zile din viața lui Oblomov : 
COTROCENI (49 48 48) - 15.30; 19.
0 Teheran ’43 : DACIA (50 35 94) —
9; 12; 16; 19.
0 Cavalerii teutoni : POPULAR 
(35 15 17) — 12; 16; 19.
0 Slujbă temporară : TOMIS (21 49 46)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
0 Cum am declanșat cel de-al doilea 
război mondial : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 12,30; 16; 19.

© Șeriful din Tennessee : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,*  
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
0 Anna celor o mie de zile : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
0 Amnezia : BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, FAVO
RIT (45 31 70) - 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Ordin : nu deschideți focul!; LIRA 
(31 71 71) — 15,30; 18; 20.
© Papillon î EXCELSIOR (65 49 45) - 
9; 12; 16; 19, ARTA (213186) — 9; 12; 
16; 19.
0 Provocarea dragonului : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
0 Desene animate tn premieră — 9; 

10,30; 12; 13,30; 15; Bunul meu vecin 
Sam - 16,30; 19.30 : DOINA (16 35 38). 
0 Sphinx ; DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15,15; 17,30; 19,30.
0 Acel blestemat tren blindat : VIC
TORIA (16 28 79) - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.teatre
0 Teatru! Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Cartea lui loviță — 15; Inocen
tul (amînat din 4 XII) — 20.
0 Opera Română (13 18 57y : Rigoletto 
— 18.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75), Ateneul Român) : Dedicații 

muzicale pentru Cella Delavrancea cu 
prilejul aniversării a 90 de ani. Diri
jor : Mihai Brediceanu — 19.
@ Teatrul de operetă (14 80 11): Vîn- 
zătorul de păsări — 19,307
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Gin-Rummy — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Barbul Văcărescul 
și Occisio Gregorii — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) ; Să îmbră
căm pe cei goi — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 19.30; (la sala mică a Pala
tului) : Fluturi, fluturi — 19.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) ; 
Există nervi — 19.30.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pericle — 19,30.
0 Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița în sac — 19,30; (sala 
Studio) ; Copiii soarelui —> 19.

0 Teatrul satlric-muzical „C. Tănase*  
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iul Tă- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română*  
(13 13 00) : Zi-le d-alea de-ale noastre 
— 19.
0 Teatrul „Ion Vasilescu“ (12 27 45) : 
Relaxați-vă Ia revistă — 19.
@ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ; 
Și cu Daniela, zece — 17.
0 Circul București (11 01 20) : Mu
ppets... la circ — 19.30.
0 Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77) : 
Ileana Sînziana •— 17.
0 Conservatorul de muzică „Ciprlan 
Porumbescu" (14 26 10) : Concert de 
muzică românească dedicat Conferin
ței Naționale a P.C.R. cu participarea 
corului „Madrigal" — 14,30.



PENTRU CREAREA UNEI ZONE
DENUCLEARIZATE IN BALCANIBEIRUT 13 (Agerpres). — La Beirut a avut loc un schimb de saluturi între tovarășul Constantin Dăscălescu, primul ministru al guvernului român, și Shafic Al- Wazzan, președintele Consiliului de Miniștri ai Libanului, cu prilejul primirii de către premierul libanez a tovarășului Gheorghe Lazăr, adjunct al ministrului industrializării lemnului și materialelor de construcții.Cu această ocazie, Shafic Al- Wazzan a exprimat aprecierea deosebită dată de guvernul și poporul libanez pentru sprijinul consecvent

primit din partea României, personal a președintelui Nicolae Ceaușescu, în eforturile pentru salvgardarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Libanului, pentru crearea condițiilor necesare ca poporul libanez să se poată consacra acțiunif' de reconstrucție tare a țării. Totodată, a mată satisfacția față de economică cu Româniareliefată dorința de amplificare â raporturilor cu țara noastră pe baze reciproc avantajoase.
și dezvol- fost expri- cooperarea și a fost

Conferința O.N.U. asupra dreptului marii
Declarația reprezentantului României
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„In spiritul principiilor coexistenței pașnice, dezvoltăm relațiile cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, participînd activ la diviziunea internațională a muncii, 
la schimbul mondial de valori. Considerăm că pe această bază se poate 
asigura realizarea unei păci trainice, se poate merge mai ferm înainte, 
spre o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră“.

NICOLAE CEAUȘESCU

In concordanță cu orientările fundamentale ale forumului suprem al partidului, cu aspirațiile vitale ale poporului nostru și ale tuturor popoarelor, cu interesele păcii și progresului, România socialistă a promovat consecvent în toată perioada de la Congresul al XII-lea o politică de largă deschidere internațională. Dezvoltînd și amplifi- cînd continuu relațiile de colabora

re și prietenie cu toate țările socialiste, acționînd neabătut pentru adincirea conlucrării cu țările în curs de dezvoltare și statele nealiniate, țara noastră a extins, totodată, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, raporturile cu toate țările lumii, fără deosebire de orîn- duire socială, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate.

te pe plan național sau internațional reprezintă încălcări flagrante ale normelor fundamentale de conduită internațională, reeditări ale u- nor optici din perioada „războiului rece", fiind contrare coexistenței pașnice, aspirațiilor spre pace și cooperare ale popoarelor.România consideră că viața internațională, normele de comportare, unanim recunoscute, în relațiile din-

tre state impun ca, respectînd deosebirile de orînduire socială, toate țările lumii să acționeze în comun pentru soluționarea problemelor complexe care preocupă omenirea — asigurarea păcii, lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice internaționale, lichidarea urmărilor crizei economice, progresul general.
Singura cale justă, conformă cu interesele Contribuții esențiale la promovarea

tuturor popoarelor cursului spre destindereîn concepția partidului nostru, 
a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezvoltarea 
de relații normale între state, 
fără deosebire de orînduire, con
lucrarea activă dintre ele, repre
zintă nu doar un simplu deziderat, 
ci un imperativ reclamat de înseși 
realitățile lumii de azi, cînd, ca rezultat al dezvoltării istorice, pe glob există și vor continua să exiște pentru o îndelungată perioadă istorică state de o mare diversitate : ■ țări socialiste și țări capitaliste, țări dezvoltate și țări în curs de dezvoltare, țări mici, mijlocii și mari. La întrebarea pe care însăși viața a pus-o la ordinea zilei : în ce direcție să evolueze relațiile dintre diferitele state și categorii de state — pe calea încordării, a confruntării și conflictelor armate, care comportă riscul distrugerii totale a întregii planete, sau, dimpotrivă, pe calea coexistenței pașnice între sta
te, a păcii și conlucrării internaționale fructuoase —, răspunsul Româ
niei socialiste este ferm și catego-

ric în sprijinul singurei alternative pe care o impune rațiunea. Iar a te pronunța pentru pace înseamnă, în viziunea României, a președintelui ei a te pronunța și a milita cu hotărîre și consecvență pentru relații de prietenie și colaborare cu toate statele, indiferent de orîn- duire, înseamnă a acționa pentru respectarea și traducerea în viață a principiilor coexistenței pașnice.Este meritul politicii externe românești de a sublinia în permanență că în lumea de astăzi, în care geniul uman a deschis civilizației nebănuite perspective de progres, dar în care, totodată, pericole grave continuă să planeze asupra omenirii, orice pas, orice acțiune concretă de natură să contribuie la stimularea cursului spre destindere și cooperare internațională, la eliberarea popoarelor de primejdiile ‘cursei înarmărilor, la instaurarea u- nor relații noi, de egalitate în drepturi și respect reciproc între state au o însemnătate fundamentală pentru prezentul și viitorul omenirii. *•
Norme supreme de conduită în relațiile

dintre toate stateleRomânia socialistă nu se mărgi
nește doar să proclame în mod ferm și categoric necesitatea coexistenței pașnice între state cu orînduiri sociale diferite, ci, totodată, subliniază stăruitor principiile de bază menite să asigure înfăptuirea în viață a acestui concept, corespunzător aspirațiilor și intereselor fundamentale ale poporului român și ale tuturor popoarelor lumii. în concepția țării noastre, coexistența 
pașnică implică promovarea consec
ventă și respectarea strictă de că
tre toți și față de toți a principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, deplinei egalități în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța. , .Așezînd ferm la baza raporturilor României cu celelalte țări a- ceste principii, secretarul general al partidului militează cu consecvență pentru generalizarea lor ca norme supreme de conduită consecventă în relațiile dintre toate statele, fără deosebire de orînduire socială, pentru transformarea lor în lege fundamentală a vieții internaționale. Cu ardoarea revoluționară proprie întregii sale activități, puse în sluj-

ba idealurilor înaintate ale omenirii, secretarul general al partidului subliniază permanent că numai prin 
înfăptuirea acestor principii se asi
gură cadrul necesar pentru afirma
rea și dezvoltarea liberă, suverană, 
a fiecărei națiuni și, totodată, pen
tru o colaborare internațională ac
tivă și rodnică.Desigur, așa cum este lespe de înțeles, între state cu orînduiri so"- ciale diferite — în general între orice state — există, și acest lucru e firesc, poziții, atitudini, puncte de vedere diferite într-un mare număr de probleme. Aceasta însă nu trebuie să ducă la ascuțirea antagonismelor, care, în cele din urmă, nu pot decit să degenereze în conflicte și chiar ciocniri militare, cu întregul lor cortegiu de consecințe tragice. Cu atît mai mult aceasta nu trebuie să ducă, ci, dimpotrivă, trebuie să excludă, prin definiție, orice ingerințe și imixtiuni în treburile interne ale alțor state. Asemenea ingerințe, indiferent de forma și motivul pe care le îmbracă, orice încercări de a prescrie sau impune altor popoare cum să-și desfășoare evoluția socială, cum să-și dezvolte economia, cum să-și organizeze viața politică, ce legi sau orientări să adop-
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îmbinînd gîndirea teoretică cu acțiunea practică, secretarul general al partidului, președintele republicii, a desfășurat; în întreaga perioadă de la Congresul al XII-lea, ca și în anii anteriori, o intensă, bogată și neobosită activitate politică pentru materializarea noilor principii de relații între state. Coexistența pașnică — așa cum o concepe și o promovează consecvent în practică România socialistă, președintele 
ei — presupune nu numai lipsa răz
boiului, a unor conflicte deschise, 
nu doar pur și simplu o „tolerare 
reciprocă" între state cu orinduiri 
sociale diferite, ci insea'mnă dialog, 
contacte, colaborare fructuoasă, le
gături de conlucrare multilaterală, 
participare activă la circuitul inter
național de bunuri materiale și spirituale. în repetate rînduri s-au evidențiat rolul hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu ca inițiator și promotor consecvent al unui asemenea curs pozitiv, contribuția sa hotărîtoare la extinderea și adincirea relațiilor României cu alte țări, la normalizarea Relațiilor dintre state, în general la determinarea unor mutații pozitive în Europa și în lume.în acest sens se cuvine relevată însemnătatea deosebită a marelui număr de întîlniri și convorbiri pe care șeful statului nostru le-a avut pe pămîntul României sau peste hotare cu șefi de state și de guverne, cu conducători de partide politice, parlamentari, reprezentanți ai vieții publice și cercurilor economice. științifice și culturale din țări capitaliste. în țările vizitate sau în țara noastră, contactele la cel mai înalt nivel s-au soldat prin semnarea unor importante documente politice care, fără excepție, consacră principiile coexistenței pașnice, constituind ele însele,'■ în același timp, prin măsurile și acțiunile practice pe care le prevăd în direcția colaborării, materializări nemijlocite ale ■ acestor principii.Elocvente sînt relațiile economice ale țării noastre cu principalele țări capitaliste dezvoltate, din Europa, ca și de pe alte continente, relații care au cunoscut o continuă extindere, statelor respective reve- nindu-le o pondere de peste 25 la sută în volumul total al schimburilor comerciale ale României.O atenție deosebită este acordată cooperării și specializării în producție, în cadrul unor schimburi echilibrate. Au fost inițiate, realizate sau sînt în curs de desfășurare în acest sens o serie de acțiuni de cooperare industrială, unele con-

cretizate în crearea de societăți mixte de producție și de desfacere, inclusiv operațiuni comerciale terțe piețe. Toate acestea baze stabile relațiilor oferindu-le perspective de continuu progres.Totodată, se dezvoltă pe planul științei și tehnicii, al artei și culturii dintre România și țări cu altă orînduire, un asemenea curs fiind menit șă slujească, prin promovarea schimbului de valori autentice, mai bunei cunoașteri și mai strînsei apropieri între popoare.
Valoarea experienței și exemplu

lui României rezidă în demonstra
rea „pe viu" a faptului că, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice și 
numai pe această bază, pot fi clă
dite raporturi bune, trainice, în
tr-adevăr prietenești și rodnice în
tre toate statele. Desigur, între România și numeroase țări cu cară. avem relații multilaterale există un șir de deosebiri — nu numai privind orînduirea sau apartenența lâ grupările politico-militare, ci și în ce privește formele și obiectivele activității, interpretări sau poziții deosebite față de evenimente ale vieții internaționale etc. Dar, România socialistă s-a situat neabătut pe poziția — și a acționat cu perseverență în acest sens — că asemenea probleme nu trebuie să constituie un obstacol în calea pro-- movării unor relații bune atunci cînd se pornește de la interesele comune, cînd se pun pe primul plan punctele de convergență, ceea ce este comun și reciproc avantajos, acționîndu-se pentru găsirea de soluții pe calea discuțiilor și tratativelor, potrivit intereselor comune ale colaborării, cauzei păcii, înțelegerii și prieteniei între popoare.Această conduită principială — elaborată de Partidul Comunist Român, sub conducerea înțeleaptă, clarvăzătoare a Tovarășului Nicolae Ceaușescu — s-a bucurat și se bucură de înalte aprecieri internaționale. Glasul României socialiste, activitatea laborioasă,. profund constructivă a secretarului general al partidului, președintele republicii, constituie în permanență un imbold și o chemare la conjugarea eforturilor, la acțiunea hotărită a tuturor statelor și popoarelor lumii pentru a determina un curs pozitiv al evenimentelor, conviețuirea pașnică și colaborarea fructuoasă, egală în drepturi a națiunilor, edificarea u- nei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

Nicolae PLOPEANU

pe acordă economice, de durată,raporturile

KINGSTON (Agerpres). — Conferința O.N.U. asupra dreptului mării, începută în 1973, s-a încheiat, la Montego Bay, în Jamaica, prin semnarea Convenției asupra dreptului mării. Acest document fundamental reglementează ansamblul relațiilor maritime privind comunicațiile și navigația internațională, principiile de delimitare a spațiilor maritime, regimul de exploatare a resurselor biologice și minerale ale mărilor și oceanelor, măsurile de conservare a acestora, de protecție a marin, precum și cele privitoare la dezvoltarea cercetării științifice și transferul de tehnologii marine. Convenția consacră principiul nou, progresist, al dreptului internațional, potrivit căruia bogățiile minerale ale zonei internaționale a teritoriilor submarine sîntpatrimoniul comun al întregii umanități, exploatarea lor trebuind să se facă în beneficiul tuturor popoarelor, în interesul lirii unei noi ordini economice naționale.Convenția asupra dreptului a fost semnată, încă din prima zi, de către 119 state. Odată cu aceasta, au semnat Actul final al conferinței 140 de țări. -Din împuternicirea Guvernului Republicii Socialiste România, convenția a fost semnată de ambasadorul Teodor Marinescu, reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U.Delegația țării noastre a reafirmat poziția României cu privire la necesitatea ca țările geografic dezavantajate, situate în regiuni sărace în resurse piscicole, să aibă acces la resursele piscicole din alte regiuni sau subregiuni maritime, pe baza dezvoltării cooperării internaționale

mediului

stabi- inter-mării

în acest domeniu. Delegația română a subliniat necesitatea ca delimitarea spațiilor maritime să se facă în baza cerințelor echitabile, prin luarea în considerare a tuturor factorilor din zona ce face obiăctul delimitării, și a reafirmat dreptul statelor riverane de a adopta reglementări naționale pentru protecția intereselor lor de securitate, în legătură cu trecerea navelor militare străine prin marea teritorială, parte integrantă a teritoriului național asupra căruia statul riveran iși exercită deplina Detre a relevat necesitatea ca. exploatarea ’ ' ’lor submarine, patrimoniul al întregii omeniri, să se facă în interesul tuturor țărilor și popoarelor lumii, și în primul rînd al celor în curs de dezvoltare.Un mare număr de delegații ale țărilor în curs de dezvoltare au relevat caracterul ilegal și incompatibil cu prevederile convenției al oricăror măsuri și înțelegeri separate, prin care unele state occidentale și , societăți transnaționale încearcă să treacă — în afara prevederilor convenției — la exploatarea în beneficiul lor exclusiv a resurselor minerale submarine. Totodată, ele și-au exprimat speranța că S.U.A. și alte țări dezvoltate vor adera, cit mai cu- rînd posibil, Ia Convenția asupra dreptului mării.Un apel în acest sens a fost adresat, la încheierea lucrărilor sesiunii, de secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și de președintele Conferinței O.N.U. asupra dreptului mării, ambasadorul Tomy Koh (Singapore).

sa suveranitate.asemenea, delegația țării noas-zonei internaționale a teritorii- comun

Incheierea Conferinței 
Internationale de la AtenaATENA 13 (Agerpres). — în capitala Greciei s-au încheiat lucrările Conferinței internaționale cu privirș la crearea de zone denuclearizate în Europa. Participanții, delegați și observatori din partea unor organizații pentru pace din țări balcanice și alte regiuni ale Europei, au făcut un larg schimb de opinii cu privire la însemnătatea creării de zone denuclearizate pe continentul nostru și la modalitățile prin care mișcările pentru pace pot contribui la realizarea acestui obiectiv, avansîndu-se în acest scop o serie de sugestii și propuneri.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, reprezentantul Comite-' tului național român pentru apărarea păcii a înfățișat pe larg poziția României în problema dezarmării, cu prioritate a dezarmării nucleare, preocuparea constantă și activitatea neobosită ale președintelui Nicolae Ceaușescu vizînd salvgardarea păcii și securității în Europa și în lume. în context au fost puse în evidență acțiunile, inițiativele și contribuțiile aduse de țara noastră, de șeful statului român pentru dezvoltarea pe multiple planuri a colaborării și cooperării între statele balcanice, pentru realizarea în această parte a Europei a unei zone a bunei vecinătăți și a păcii, fără baze militare și trupe străine, fără arme nucleare.Numeroșii participant au exprimat cuvinte de caldă apreciere la adresa politicii, externe constructive a țării noastre, delegații din partea țării gazdă insistînd în mod deosebit asupra însemnătății pe care o au pentru climatul din Balcani bunele raporturi dintre România și Grecia și rodnicele rezultate ale convorbirilor la nivel înalt româno-elene.

Socialist Unificat Mexican

a

CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager
pres) — In Palatul sporturilor din 
capitala Mexicului a fost inaugurat 
festivalul Partidului Socialist Unifi
cat Mexican „P.S.U.M.-’82“, la care 
iau parte și reprezentanți ai unor 
partide și organizații politice din 
Europa, Asia și America Latină.

Standul românesc, in 
de frunte se 
șului Nicolae 
general al

Intervenția reprezentantului român la sesiunea Comitetului 
pentru dezvoltarea comerțului din cadrul Comisiei Economice 

a O.N.U. pentru EuropaGENEVA 13 (Agerpres). — La Geneva a luat sfîrșit sesiunea Comitetului pentru dezvoltarea comerțului din cadrul Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa. Reuniunea a prilejuit un larg schimb de păreri cu privire la situația actuală și dificultățile grave cu care sînt confruntate economia și comerțul mondial și in- tereuropean.O atenție deosebită a examinării, obstacolelor dezvoltarea comerțului membre ale comisiei și Iuții pentru reducerea acestora.Luînd cuyîntul în cadrul dezbaterilor, reprezentantul țării noastre, Andrei Șerban, a subliniat necesita
tea adoptării de măsuri în vederea 
înlăturării tendințelor protecționiste 
și revenirii la un comerț liber, fără 
obstacole, îngrădiri sau discriminări. El a subliniat necesitatea adoptării unor măsuri pentru eliminarea ori-

fost acordată ce împiedică dintre țările găsirii de so- și eliminarea

căror discriminări și condiționări politice sau de altă natură în relațiile economice intre state.Relevînd efectele grave ale crizeî economice actuale asupra țărilor în curs de ' dezvoltare, vorbitorul a subliniat totodată importanța sprijinirii eforturilor acestor țări prin acordarea de către statele dezvoltate a unui tratament preferențial ncdiscriminatoriu în vederea facilitării dezvoltării exporturilor, accesului la tehnologiile moderne și la resurse financiare, inclusiv în ceea ce privește acordarea de credite in condiții mai favorabile.în această privință, el a apreciat că atît Comitetul pentru dezvoltarea comerțului, cit și Comisia Economică a O.N.U. pentru Europa pot și trebuie să-și aducă o contribuție mai importantă, alături de alte foruri ale O.N.U., la eforturile de edificare a unei noi ordini economice internaționale.
PORTUGALIA; Succes al forțelor 

democratice în alegerile municipaleLISABONA 13 (Agerpres). — Alegerile municipale desfășurate duminică în Portugalia s-au soldat cu un succes al forțelor democratice, transmit agențiile internaționale de presă. Potrivit rezultatelor preliminare, candidații Partidului Socialist au întrunit aproximativ 33 la sută din voturi, iar Alianța Povo Unido (Poporul Unit), din care fac parte Partidul Comunist, Mișcarea Democratică Portugheză și ■ democrații indepen-

denți au obținut aproximativ 21 la sută din voturi. în ansamblu, această alianță și-a îmbunătățit pozițiile față de scrutinul din 1979.în același timp, partidele coaliției guvernamentale (Social-Democrat, Centrul Democratic și Social și Popular Monarhist) au înregistrat un recul, pierzînd majoritatea absolută pe care o dețineau după scrutinul precedent în mari orașe ale țării cum sint Lisabona, Porto și altele.

care la loc 
află operele tovară- 
Ceaușescu, secretarul 

Partidului 
Român, președintele 
cialiste România, a 
prilejul inaugurării 
secretarul general 
P.S.U.M., tovarășul

Comunist 
Republicii So- 

fost vizitat, cu 
festivalului, de 

al C.C. al 
. _______,... Pablo Gomez

Alvarez, de alți membri ai condu
cerii partidului.

Ședința Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru colaborare 

în domeniul metalurgiei neferoaseSOFIA 13 (Agerpres). — în R.P. Bulgaria au avut loc lucrările celei de-a 57-a ședințe a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul metalurgiei neferoase, la care au participat delegații din țările membre ale C.A.E.R. și din R.S.F. Iugoslavia. Comisia a examinat problemele colaborării, care decurg pentru ea din hotărîrile Sesiunii C.A.E.R. din anul 1982 și ale Comitetului Executiv al consiliului. S-au examinat, de asemenea: stadiul realizării acțiunilor din programele speciale de colaborare pe termen lung ; rezultatele colaborării privind asigurarea necesarului de metale rare și ultrapure, precum și de materiale semiconductoare ; unele probleme ale colaborării în domeniul folosirii economicoase și raționale a resurselor materiale și energetice, colaborarea privind crearea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii fără deșeuri în metalurgia neferoasă.Comisia a examinat, totodată, rezultatele colaborării în domeniul specializării și cooperării în producție, a adoptat programe privind adincirea colaborării în domeniul automatizării complexe a proceselor de preparare a minereurilor și al prelucrării deșeurilor și metalelor vechi ; a stabilit direcțiile colaborării tehnico-ști- ințifice în metalurgia neferoasă pină în 1990.
Reuniunea de la Madrid și dezideratele unei abordări

*-

GENȚIILE DE PRESA 
ve_scurt

IN SPRIJINUL PĂCII ȘI DEZARMĂRII. în cuvîntările rostite cu prilejul ceremoniei în badrul căreîa li s-a înminat premiul Nobel pe 1982 pentru pace, Alva Myrdal și Alfonso Garcia Robles au denunțat cursa înarmărilor nucleare și pericolele pe care le implică pentru omenire. Cunoscuta militantă pentru pace suedeză Alva Myrdal a propus organizarea unui congres mondial pentru pace în 1983, arătînd că, în testamentul său, Nobel a recomandat întrunirea unor asemenea' congrese. Diplomatul mexican Garcia Robles a evidențiat importanța creării de zone denuclearizate, ca o cale de reducere a pericolului nuclear.
DELEGAȚIA ASOCIAȚIEI DE 

PRIETENIE ROMĂNO-CHINEZA, condusă de loan Botar, secretarul Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea (I.R.R.C.S.) aflată în vizită în R.P. Chineză, a fost primită de Wang Zhen, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez. în convorbirea avută s-a exprimat, de ambele părți, satisfacția față de dezvoltarea continuă a relațiilor dintre P.C.R. și P.C.C., dintre România și China, dintre cele două popoare.

pra situației din Orientul Mijlociu și în special asupra problemei Libanului. JLa întrevedere au participat și miniștrii de externe ai celor două țări, Emilio Colombo, și, respectiv, Kamal Hassan Aii.

CONVORBIRI EGIPTEANO-ITA- 
LIENE. Aflat într-o vizită oficială în Italia, președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a conferit luni după-amiază cu primul ministru al țării gazdă, Amintore Fanfani. Convorbirile s-au concentrat

PRIMA PLENARA A COMITE
TULUI CENTRAI, NOU ALES AL 
P. C. DIN OLANDA a avut loc la Amsterdam. Plenara a ales noul Comitet Executiv al C.C.' format din zece membri. în funcția de președinte al P.C. din Olanda a fost aleasă Elli Izeboud.

CONGRESUL EXTRAORDINAR 
AL MIȘCĂRII DE ELIBERARE 
DIN INSULELE SĂO TOME ȘI 
PRINCIPE s-a încheiat la Sâo Tome. în centrul dezbaterilor s-a

(U.C.D.), în cursul unui congres extraordinar al U.C.D. desfășurat la Madrid. U.C.D., învingător in alegerile din 1979, a înregistrat la scrutinul de la 28 octombrie a.c. o pierdere netă de voturi, reprezentarea sa in parlament trecînd de la 167 de. deputați la 12.
constructive a tuturor problemelor

aflat raportul prezentat de președintele mișcării, Manuel Pinto Da Costa. Congresul a examinat, de asemenea, probleme ale dezvoltării economiei naționale și unele probleme organizatorice.
COMISIA INDEPENDENTA 

PENTRU PROBLEMELE DEZVOL
TĂRII INTERNAȚIONALE, condusă de Willy Brandt, președintele Internaționalei Socialiste, a început, la Ottawa, o reuniune menită să aducă unele completări la raportul pe care l-a prezentat în 1980 cu privire la dialogul Nord- Sud.

ȘEFUL STATULUI LESOTHO, regele Moshoeshoe al II-Iea, a părăsit capitala țării, Maseru, plecind la New York, unde va prezenta Națiunilor Unite protestul față de raidul întreprins miercurea trecută de trupe ale regimului rasist de la Pretoria.
ALEGERE. Landelino Lavilla a fost reales președinte al Uniunii Centrului Democratic din Spania

în în- Spanie există in prezent șomeri, iar numărul lor a numai în cursul lunii no- cu 100 000, a anunțat mi- so-
ȘOMAJUL ÎN SPANIA.treaga2 068 878 crescut, iembrie,nistrul muncii și asigurărilor ciale. Joaquin Almunia. Șomajul, a subliniat ministrul spaniol, este o problemă principală de care guvernul se va ocupa cu prioritate.
INUNDAȚII IN ARGENTINA. 

Ploile care s-au abătut asupra re
giunilor din nord-estul țării au a- 
gravat situația creată de creșterile 
anterioare ale fluviilor Parana, 
Paraguay și afluenții lor. Inunda
țiile afectează cinci provincii din 
nord-estul țării și' numărul sinistra- 
țilar a depășit 1 000. Aproape 500 000 
de hectare au fost • devastate de 
apele revărsate. Cinci persoane 
și-au pierdut viața.

ACCIDENT DE AVIAȚIE. Un 
avion „DC-3" al liniilor aeriene la- 
tino-americane (T.A.L.A.) a ateri
zat forțat pe una din străzile ora
șului columbian Mariquita, proro
cind moartea a șase persoane, in
clusiv a echipajului aflat la bord. 
Accidentul s-a proăus datorită unei 
defecțiuni mecanice la motorul 
avionului. Aparatul a explodat la 
sol și a luat foc.

. REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA :

De la reluarea lucrărilor reuniunii general-europene din capitala Spaniei au trecut mai bin’e de patru săp- tămîni. Desigur, raportată la durata reuniunii, care a depășit deja doi ani, această perioadă de timp nu reprezintă prea mult. în mod firesc însă, observatorii se întreabă ce a intervenit nou, în această ultimă lună.O primă constatare care se face în cercurile de presă se referă la faptul că în lucrările reuniunii par a fi fost mai atenuate decit in etapele precedente tendințele de confruntare și polemică, Lipsa de încredere existentă în relațiile dintre state și alte fenomene negative din viața internațională, care și-au pus amprenta asupra reuniunii, chiar de la început, s-au făcut simțite, ce-i drept și acum, dar într-o măsură mai estompată. După părerea observatorilor, a prevalat într-o măsură atmosfera pozitivă, s-a manifestat disponibilitatea de dialog, înțelegerea mai • clară a marilor răspunderi care se află in fața forumului general-euro- pean.în același timp, observatorii apreciază că proiectul de document final al statelor neutre și nealiniate iși păstrează neștirbită actualitatea. într-adevăr, reprezentanții tuturor statelor participante au fost de acord că acest proiect constituie in continuare baza negocierilor pentru definitivarea documentului final al reuniunii de la Madrid.în grupul de lucru care se ocupă de redactarea documentului final al reuniunii, unde atmosfera a fost vizibil mai constructivă decit în plenară, au fost trecute în revistă pro-

blemele precum te de. țările N.A.T.O. chiar de la reluarea reuniunii lă proiectul statelor neutre și nealiniate. Este semnificativ faptul că în legătură cu acele chestiuni de "interes general din preambulul documentului final și din capitolul „principii", cum ar fi necesitatea respectării principiilor Actului final și, în acest cadru, a traducerii in fapt a principiului nerecur- gerii la forță sau la amenințarea cu forța sau adoptarea de măsuri pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, toate statele au manifestat, într-un fel sau altul, interesul lor pentru găsirea unor formule de compromis unanim acceptabile. Reprezentanții a nu puține țări au ținut să reafirme astfel că stricta aplicare, în relațiile dintre statele participante, cit și dintre a- cestea și celelalte state ale lumii, a principiilor prevăzute in Actul final, ca și oprirea cursei înarmărilor, care afectează toate popoarele, reprezintă condiții esențiale pentru reluarea și continuarea politicii de destindere.Dincolo de aceste aspecte pozitive, din dezbateri a reieșit clar că într-o serie de chestiuni, care nu și-au găsit încă rezolvarea, continuă să se manifeste diferențe nete de poziții, actuala situație internațională deosebit de complexă, lipsa de încredere dintre statele participante repercu- tîndu-se practic și asupra aprecierii și interpretării pe care unele dintre acestea o dau semnificației și scopurilor procesului C.S.C.E., însăși reuniunii de Ia Madrid. Așa se explică astfel, după părerea observatorilor,

nerezolvate pînă în prezent, și amendamentele prezenta- insistența pe care țările N.A.T.O. o nianifestă față de unele aspecte marginale, in legătură eu interpretările pe care le dau drepturilor omului, de. natură să estompeze problemele fundamentale ale persoanei, cum sînt asigurarea dreptului la viață, la muncă, la educație, la sănătate și altele. In legătură cu aceste chestiuni, proiectul de document al statelor neutre și nealiniate a avansat o serie de formule judicioase, introducerea de amendamente de către țările N.A.T.O. fiind de natură, după cum s-a apreciat . în dezbateri, nu numai să afecteze echilibrul documentului, dar să și complice inutil negocierile.Pornindu-se de la stadiul în care se află lucrările reuniunii și de la apropierea sfîrșitului de an, în cercurile de presă de aici se apreciază că nu există practic posibilitatea finalizării negocierilor pînă la încheierea acestei luni. De aceea s-a cristalizat un consens în favoarea unei noi întreruperi a lucrărilor reuniunii înaintea sărbătorilor de iarnă, acestea urmînd a fi reluate la începutul anului viitor. Factorul timp are, desigur, importanța sa incontestabilă. Esențial este ca prelungirea rezonabilă a lucrărilor să nu prejudicieze rezultatele reuniunii, ci să contribuie la încheierea cit mai curind posibil a acesteia cu un document substanțial și echilibrat, de natură a da un nou impuls aplicării în viață a prevederilor documentului adoptat în urmă cu mai bine de șapte ani în capitala finlandeză, politicii de destindere, pace și colaborare în Europa și în lume.Madrid. Radu ADRIAN
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