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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 1 noiembrie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Au participat, ca invitați, membri ai gu
vernului, qlți conducâtori de instituții cen
trale, precum și reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești.

In cadrul ședinței a fost examinat și 
aprobat RAPORTUL CU PRIVIRE LA PRO
IECTUL PLANULUI NAȚIONAL UNIC DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA PE 
ANUL 1984. Comitetul Politic Executiv 
a dat o înaltă apreciere contribuției 
esențiale, la elaborarea proiectului de 
plan pe 1984, a tovarâșului Nicolae 
Ceaușescu, care a analizat în mai multe 
etape propunerile pe ansamblul econo
miei și pe fiecare minister în parte, orien- 
tînd lucrările de fundamentare a planu
lui în direcțiile determinante pentru în
făptuirea neabătută a hotărîrilor . Con
gresului al Xll-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului. Planul asigură creșterea 
neîntreruptă a forțelor de producție, ex
tinderea bazei de materii prime și spo
rirea gradului de valorificare a acestora, 
dezvoltarea agriculturii, ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor, utili
zarea cu eficiență maximă a fondurilor de 
investiții, reducerea consumurilor și extin
derea utilizării resurselor refolosibile, spo
rirea mai rapidă a productivității muncii 
și reducerea cheltuielilor materiale în ve
derea creșterii susținute a venitului, na
țional și ridicării pe această bază a nive
lului de trai al populației.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
o orientare de bază â proiectului de plan 
o constituie creșterea susținută a expor
turilor și raționalizarea importurilor.

A fost evidențiat faptul că indicatorii 
de bază ai planului pe 1984 marchează 
creșteri importante față de 1983. Pro
ducția valorică este fundamentata pe 
produse fizice, în condițiile accentuării 
creșterii gradului de utilizare a capacită
ților de producție aflate în funcțiune. In 
ce privește producția agricolă, propune
rile țin seama de măsurile stabilite prin 
programul de autoaprovizionare teritoria
lă, de sarcinile rezultate din programele 
suplimentare și de prevederile programu
lui național cu privire la realizarea unor 
recolte sigure și stabile.

Examinindu-se propunerile privind cer
cetarea științifică, dezvoltarea tehnologi
că și introducerea progresului tehnic pe 
anul 1984, s-a subliniat că obiectivele 
nominalizate în plan țin seama de cerin
țele diminuării mai accentuate a importu
rilor, reducerii consumurilor de materii 
prime, materiale și energie, creșterii pro
ductivității muncii și îmbunătățirii substan
țiale a calității și competitivității produ
selor.

Propunerile de plan în domeniul nivelu
lui de trai reflectă preocuparea constantă 
a partidului, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru creș
terea permanentă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor. In acest 
sens, s-a arătat că prevederile pentru 
anul 1984 asigură majorarea veniturilor 
populației, îmbunătățirea aprovizionării 
cu mărfuri și a serviciilor, continuarea 
programului construcției de locuințe.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
convingerea că realizarea prevederilor 
planului pe 1984 va asigura creșterea in 
continuare a forțelor de producție, spori
rea avuției naționale, ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a întregului popor 
și va determina modificări importante în 
profilul general al tuturor domeniilor vie
ții economice și sociale din țara noastră.

In continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a examinat și aprobat PROGRAMUL 
PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI 
TEHNIC Șl CALITATIV AL PRODUSELOR, 
REDUCEREA CONSUMURILOR DE MA
TERII PRIME Șl DE ENERGIE Șl VALORI
FICAREA SUPERIOARĂ A MATERIILOR 
PRIME Șl MATERIALELOR IN PERIOADA 
1983-1985 Șl PINA IN 1990. S-a subliniat 
că programul are la bază orientările 
secretarului general al partidului cu 
privire la îmbunătățirea caracteristici
lor tehnico-constructive ale produse
lor, perfecționarea structurilor de fa
bricație, care să ducă la sporirea 
substanțială a gradului de valorificare a 
materiilor prime și reducerea cheltuielilor 
materiale, la ridicarea eficienței produc
ției. S-a relevat că problemele îmbunătă
țirii calității sînt abordate intr-o viziune 
complexă, avînd în vedere atit caracteris
ticile funcționale, constructive, de fiabili
tate ale produselor, cit și cele economice 
— consumuri, productivitate, costuri, gra
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dul de valorificare a materiilor prime, efi
ciența la export. Programul stabilește un 
sistem complex de asigurare a calității, 
începînd cu activitatea de cercetare și 
concepție, de proiectare, care să țină sea
ma de ultimele cuceriri ale științei, tehni
cii și tehnologiei pe plan mondial.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
prezentul program va contribui, într-o 
măsură hotărîtoare, la ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii activități 
economice, el jalonînd căile pentru ridi
carea calității și tehnicității produselor la 
nivelul celor mai bune realizări pe plan 
mondial, reducerea substanțială a consu
murilor de materii prime, materiale, com
bustibili și energie și creșterea gradului 
de valorificare a acestora, sporirea com
petitivității mărfurilor românești pe pie
țele externe. Ținind seama de potențialul 
de cercetare de care dispune, de nivelul 
tehnic de dotare al industriei noastre, Co
mitetul Politic Executiv a indicat ca la un 
anumit procent de produse nivelul calita
tiv să se situeze peste actualul nivel mon
dial, sâ-l devanseze, pentru a asigura 
astfel creșterea permanentă a competiti
vității produselor românești la export.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat apoi PROGRAMUL PRIVIND 
CREȘTEREA MAI ACCENTUATA A PRO
DUCTIVITĂȚII MUNCII Șl PERFECȚIONA
REA ORGANIZĂRII Șl NORMĂRII MUNCII 
IN PERIOADA 1983-1984 Șl PINA IN 
1990. S-a apreciat că acest program, de 
largă perspectivă, elaborat pe baza hotă- 
rîrilor Conferinței Naționale a partidului, 
a orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, asigură, prin măsurile stabi
lite, dublarea, în cițiva ani, a productivi
tății muncii — resursă prioritară a dezvol
tării și modernizării întregii economii. 
Acest obiectiv va fi realizat prin moderni
zarea continuă a tehnologiilor de fabri
cație, mecanizarea și automatizarea pro
ceselor de producție, introducerea meto
delor moderne de conducere, folosirea cit 
mai completă, la parametrii proiectați, a 
capacităților de producție, a forței de 
muncă, îmbunătățirea asistenței tehnice 
pe toate schimburile de lucru, asigurîn- 
du-se o strictă corelație între nivelul teh
nic de dotare și indicele de eficiență rea
lizat. In strînsă legătură cu aceasta, Co
mitetul Politic Executiv a indicat să se ia 
măsuri pentru asigurarea unui cadru or
ganizatoric mai bun în vederea urmăririi 
sistematice a problemelor legate de îm
bunătățirea normării muncii, a modului în 
care se realizează creșterea productivită
ții muncii la nivelurile stabilite.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
îndeplinirea prevederilor Programului pri
vind creșterea accentuată a productivită
ții muncii, perfecționarea organizării și 
normării muncii, astfel încît pînâ la sfîrși- 
tul acestui cincinal să ajungem din urmă 
unele țări dezvoltate din punct de vedere 
economic, va constitui un factor de 
maximă importanță pentru sporirea veni
tului național. S-a apreciat, în același 
timp, că aplicarea fermă a măsurilor sta
bilite va da noi dimensiuni inițiativei indi
viduale și colective, răspunderii oameni
lor muncii pentru transpunerea în viață a 
politicii partidului de edificare a socialis
mului și comunismului pe pămîntul patriei 
noastre.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a analizat, de asemenea, PRO
IECTUL DE DECRET PRIVIND APROBAREA 
UNOR MASURI PENTRU NORMAREA 
CONSUMURILOR DE MATERII PRIME, 
MATERIALE, COMBUSTIBILI Șl ENER
GIE. In proiectul acestui act normativ 
sînt înscrise nivelurile-limită ale indicato
rilor de normare a consumurilor de 
materii prime, materiale, combustibili și 
energie pe anul 1984 pentru o serie de 
produse din industriile metalurgică, con
strucțiilor de mașini, chimică și petrochi
mică, din domeniile exploatării și indus
trializării lemnului, producției materiale
lor de construcție, producției de țesături 
și tricotaje, cit și pentru activitatea din 
transporturi și pentru producția de ener
gie electrică. Aprobînd aceste prevederi, 
Comitetul Politic Executiv a subliniat im- 

< portanța lor deosebită pentru optimizarea 
consumurilor materiale și energetice în 
economia noastră națională, pentru buna 
gospodărire a resurselor materiale și îm
bunătățirea aprovizionării tehnico-mate- 
riale a întreprinderilor, pentru sporirea 
eficienței în toate sectoarele de activitate.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
apoi PROGRAMUL PRIVIND APLICAREA 
MASURILOR DE AUTOCONDUCERE Șl 
AUTOAPROVIZIONARE PENTRU ASIGU
RAREA UNEI BUNE APROVIZIONĂRI A 
POPULAȚIEI CU PRODUSE AGROALI-
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul apărării populare 

al Republicii Populare Revoluționare Guineea

MENTARE Șl BUNURI INDUSTRIALE DE 
CONSUM PE PERIOADA 1 OCTOMBRIE 
1983 - 30 SEPTEMBRIE 1984. S-a apre
ciat că programul asigură o bună 
aprovizionare a populației cu produse 
agroalimentare și industriale specifice 
fiecărui sezon, într-o gamă sortimen
tală diversificată, de calitate, în con
cordanță cu nivelul și structura venitu
rilor populației, cu măsurile de sporire a 
retribuției muncii în anii 1983—1984, po
trivit obiectivelor stabilite de Congresul al 
Xll-lea și Conferința Națională ale parti
dului privind ridicarea continuă a bună
stării întregului popor. La dimensionarea 
cantităților propuse s-au avut in vedere 
cerințele determinate de o alimentație 
echilibrată, diferențiată în funcție de 
structura populației, ramura de activitate, 
efortul fizic, locul de muncă și domiciliu, 
din localități urbane sau rurale. De ase
menea, au fost luate în considerație re
sursele fiecărui județ, conform Programu
lui de autoconducere și autoaprovizionare 
teritorială, privind producția vegetală și 
animală, intrările la fondul de stat și mo
bilizarea, într-o mai mare măsură, a dis
ponibilităților de produse agroalimentare 
din gospodăriile populației.

Aprobînd programul supus dezbaterii, 
Comitetul Politic Executiv a relevat că 
realizarea acestuia impune aplicarea, in 
continuare, de măsuri pentru gospodă
rirea cît mai judicioasă a resurselor de 
produse agroalimentare destinate aprovi
zionării populației, combaterea fermă a 
oricăror tendințe de risipă și forme de 
speculă, respectarea strictă a prețurilor 
de mercurial.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat PROGRAMUL DE PRODU
CERE A SEMINȚELOR Șl MATERIALU
LUI SÂDITOR IN ROMANIA IN PE
RIOADA 1984-1985, care are ca obiec
tiv generalizarea mai rapidă a celor 
mai valoroase soiuri și hibrizi, cu poten
țial productiv ridicat și însușiri calitative 
superioare, premisă importantă a crește
rii producțiilor agricole, a ridicării eficien
ței întregii activități în acest important sec
tor al economiei naționale. Prin măsurile 
înscrise în program se asigură, din pro
ducția internă, întregul necesar de să- 
mînță și material săditor, din soiuri și hi
brizi omologați, precum și producerea 
unor cantități suplimentare pentru export.

Comitetul Politic Executiv a cerut Minis
terului Agriculturii și Industriei Alimen
tare, Academiei de Științe Agricole și Sil
vice, celorlalți factori de răspundere din 
agricultură să acționeze fără întîrziere 
pentru o cît mai bună organizare a produ
cerii de semințe — inclusiv pentru culturile 
duble, care vor trebui să capete o mare 
extindere în anii următori — precum și de 
material săditor, pentru valorificarea și 
controlul calității acestora, atit pentru ne
voile interne, cit și pentru realizarea ex
porturilor prevăzute la nivelul de exigență 
existent pe piața mondială.

In cadrul Comitetului Politic Executiv a 
fost prezentată O INFORMARE IN LE
GĂTURA CU ACTIVITATEA DELEGAȚIEI 
ROMÂNE CARE A PARTICIPAT LA LU
CRĂRILE ȘEDINȚEI A XXXVII-A A SESIU
NII CONSILIULUI DE AJUTOR ECO
NOMIC RECIPROC, ȚINUTĂ LA BERLIN 
IN PERIOADA 18-20 OCTOMBRIE 1983. 
Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
activitatea delegației noastre s-a des
fășurat în conformitate cu mandatul 
încredințat, cu hotărîrile Congresului 
al Xll-lea al Partidului Comunist Ro
mân, hotărîri în baza cărora Româ
nia pune în centrul relațiilor sale ex
terne dezvoltarea colaborării cu toate 
statele socialiste, în primul rînd cu cele 
vecine, cu statele membre ale C.A.E.R., 
pe baza egalității depline în drepturi, 
avantajului reciproc și întrajutorării tovă
rășești. Aprobînd activitatea delegației 
noastre, Comitetul Politic Executiv a trasat 
ca sarcină Consiliului de Miniștri, minis
terelor, celorlalte organe centrale să pre
zinte propuneri și să acționeze pentru 
concretizarea acțiunilor, de colaborare 
convenite, potrivit cu interesele țării 
noastre.

In cadrul ședinței a fost prezentată 
O INFORMARE CU PRIVIRE LA VIZITELE 
OFICIALE DE PRIETENIE EFECTUATE DE 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA 
CEAUȘESCU, IU REPUBLICA MALTA, IN 
REPUBLICA ARABA EGIPT, IN REPUBLICA 
DEMOCRATICĂ SUDAN Șl IN REPUBLICA 
CIPRU.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor vizitelor conducăto
rului partidului și statului nostru in- 
(Continuare tn pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, comandant 
suprem al forțelor armate, a primit, 
marți după-amiază, pe general de 
armată El-Hadj Lansana Dlane, 
membru al Biroului Politic Național 
al Partidului Democrat din Guineea, 
ministrul apărării populare al Re
publicii Populare Revoluționare Gui
neea, care, în fruntea unei delegații 
militare, efectuează o vizită in țara 
noastră.

La primire a participat general
colonel Constantin Olteanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România.

A fost prezent Aboubacar Kaba, 
ambasadorul Republicii Populara 
Revoluționare Guineea la București.

Exprimînd vii mulțumiri pen
tru întrevederea acordată, oaspe
tele a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
un mesaj de prietenie din partea 
tovarășului Ahmed Sekou Toure,

secretar general al Partidului De
mocrat din Guineea, președintele 
Republicii Populare Revoluționare 
Guineea, și a tovarășei Andree 
Toure.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Ahmed Sekou Toure și 
tovarășei Andree Toure un salut 
călduros și cele mai bune urări din 
partea sa și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, iar poporului guineez 
prieten urări de progres și prospe
ritate.

In cadrul Întrevederii au fost evo
cate, cu satisfacție, bunele relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Democrat din Guineea, în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Revoluționară 
Guineea, relații care se dezvoltă în 
spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul dialogului la nivel înalt 
româno-guineez. Au fost relevate 
posibilitățile de extindere și apro
fundare a raporturilor româno-gui- 
neeze pe multiple planuri, în folosul 
reciproc, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

Schimbul de vederi tn probleme 
internaționale actuale a pus în re
lief voința României și Guineei de 
a acționa, împreună cu toate forțele 
iubitoare de pace, pentru oprirea 
agravării situației mondiale, pentru 
reluarea,-și continuarea politicii de 
pace, destindere și respect, al inde
pendenței popoarelor, pentru solu
ționarea pe cale politică, prin trata
tive, a stărilor conflictuale din di
ferite zone ale globului, pentru opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

Abordîndu-se unele aspecte ale 
situației din Africa, s-a evidențiat 
necesitatea întăririi unității, solida
rității și colaborării țărilor africane 
în lupta pentru lichidarea politicii 
colonialiste și neocolonialiste, a ra
sismului și a politicii de apartheid, 
pentru dezvoltare liberă, de sine 
stătătoare, pe calea progresului eco
nomic și social.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

La invitația tovarășului Nicolae Ceausescu, astăzi soseste in (ara
noastră, intr-o vizită nficială de prietenie, tovarășul Mika Șpiliak, 
președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
BUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE!

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tovarășul Mika Șpiliak, președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, sosește astăzi in Republica Socialistă România, intr-o vizită oficială de prietenie.

Născut la 28 noiembrie 1916. în lo
calitatea Odra — în apropiere de 
Sisak — în Croația, Mika Șpiliak, tî- 
năr muncitor, intră, la vîrsta de 17 
ani, în mișcarea muncitorească revo
luționară. In calitate de militant sin
dical participă la grevele și de
monstrațiile muncitorești. "In 1935 de
vine membru al Uniunii Tineretului 
Comunist din Iugoslavia, iar în 1938 
membru al Partidului Comunist din 
Iugoslavia. El se numără printre 
organizatorii răscoalei de elibe
rare din 1941, din Croația. în 
timpul războiului șl în perioada 
revoluției îndeplinește numeroa
se sarcini importante pe linie de 
tineret, partid, precum și în ar
mata și în organele puterii din 
Croația.

După eliberare, îi sînt în
credințate funcții sociale și poli
tice de răspundere la Zagreb. 
Printre altele, el este secretarul 
Comitetului municipal Zagreb al 
P.C. din Croația, vicepreședin
te si apoi președinte al Comi
tetului popular municipal Za
greb. Din 1953 îndeplinește func
ții de înalță răspundere la ni
velul R.S. Croația și al R.S.F. 
Iugoslavia : membru al Consiliu
lui Executiv al Adunării R.S. 
Croația, vicepreședinte al Consi
liului Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia, președintele Consiliu
lui Executiv al Adunării R.S. 
Croația, președintele Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, președintele Camerei 
Naționalităților a Adunării Fe
derale, președintele Consiliului 
Uniunii Sindicatelor din Iugosla
via, membru al Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din 
Croația,

Din 1946, este membru al C.C. 
al P.C. din Croația, iar din 1952
— membru al C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. între congre
sele al VIII-lea si al IX-lea ale 
U.C.I. a fost membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al U.C.I.

în mai multe legislaturi, deputat șl 
delegat în Adunarea R.S. Croația și 
în Adunarea R.S.F. Iugoslavia, este 
ales, în martie 1983, membru și pro
clamat vicepreședinte al Prezidiului 
R.S.F.I.

La 15 mai 1983. Mika Șpiliak este 
desemnat — pentru un an — .pre
ședinte al Prezidiului R.S.F.I.

Pentru bogata sa activitate, este 
distins, în repetate rînduri, cu ordine 
și medalii iugoslave și străine.

Relațiile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia — întemeiate 
pe vechi și bogate tradiții de luptă 
comună, de-a lungul vremurilor, 
pentru realizarea aspirațiilor de li
bertate, independență și progres so
cial al popoarelor noastre — cunosc 
o dezvoltare rodnică pe toate planu

rile, avînd ca bază trainică princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
respectării independentei și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc, 
principii de o importanță decisivă 
pentru întărirea prieteniei, a bunei 
vecinătăți, a cooperării în cele mai 
diferite domenii, a încrederii și în
țelegerii. Ridicate continuu pe o 
treaptă superioară și căpătînd mereu

slavă la nivel înalt a afirmat 
hotărîrea celor două țări de a 
întări conlucrarea lor pe plan in
ternațional, pentru soluționarea, in 
interesul păcii și securității tuturor 
statelor și popoarelor, a problemelor 
complexe cu care este confruntată 
omenirea. Țările noastre acționează 
pentru oprirea agravării climatului 
internațional, pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere, 

pentru soluționarea prin mijloa
ce politice, prin tratative, a tu
turor focarelor de criză și con
flict din lume, prin așezarea la 
baza relațiilor dintre state a 
principiilor democratice ale 
dreptului internațional, pentru 
instaurarea unui climat de în- 
crederp și pace în Balcani, în 
Europa. în întreaga lume, pen-, 
tru curmarea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare. în pri
mul rînd la dezarmare nuclea
ră. pentru lichidarea subdezvol
tării și edificarea unei noi or
dini economice internaționale.

în telegrama adresată to
varășului Mika Șpiliak cu 
prilejul desemnării sale în func
ția de președinte al Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arată : 
„Subliniind cu multă satisfacție 
cursul ascendent al relațiilor ro- 
mâno-iugoslave, Îmi exprim con
vingerea că raporturile de prie
tenie și colaborare dintre parti
dele și țările noastre se vor ex
tinde și amplifica, spre binele 
popoarelor noastre, în folosul 
cauzei păcii, independenței na
ționale și socialismului".

„Doresc și cu acest prilej — 
evidenția, la rîndul său. tovară
șul MIKA ȘPILIAK. în telegra
ma de răspuns — să subliniez 
importanța pe care o acordăm

noi. în Iugoslavia, dezvoltării per
manente a relațiilor radiționale do 
prietenie și bună Vecinătate și co
laborării tot mai largi dintre cele 
două țări ale noastre, ceea ce, sin- 
tem convinși, este în interesul re
ciproc și contribuie la cauza colabo
rării egale în drepturi, socialismu
lui și păcii în lume".

Poporul nostru îșl exprimă ferma 
convingere că actuala întâlnire din
tre tovarășii fțiooilae Ceaușescu și 
Mika Șpiliak va conferi — ca și ce
lelalte momente de referință ale dia
logului la nivel înalt româmo-iugo- 
slav — un nou impuls dezvoltării tot 
mai intense a prieteniei, colaborării 
și solidarității di/ntre partidele, țări
le și popoarele noastre, în interesul 
cauzei socialismului, independenței, 
colaborării internaționale și păcii.

Animat de sentimente de profundă 
stimă și prețuire, poporul român îl 
întâmpină pe înaltul oaspete din Iu
goslavia vecină și prietenă cu căl
duroasa și tradiționala urare de 
„Bun venit pe pămîntul românesc

noi dimensiuni, aceste relații se în
scriu organic pe linia tradiției înte
meiate prin întîlnirile frecvente ce au 
avut loc între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Ioslp Broz Tito.

în cadrul dialogului româno-lu- 
goslav la nivelul cei mai înalt, din 
octombrie anul trecut, prilejuit de 
vizita oficială de prietenie a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
R.S.F. Iugoslavia, și în timpul vizi
tei prietenești de lucru a delegației 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
din luna aprilie a acestui an — la 
fel ca și la fructuoasele întâlniri an
terioare — cele două părți și-au re
afirmat voința de a amplifica șl in
tensifica dialogul politic, conlucrarea 
pe multiple planuri, convenind asu
pra măsurilor ce vizează impulsio
narea dezvoltării relațiilor și schim
burilor dintre cele două țări, tradu
cerea în practică a obiectivelor sta
bilite de comun acord.

Precedenta întîlnire româno-iugo-

IDEALUL UNITĂȚII NAȚIONALE

- dimensiune majoră a creației patriotice, umaniste
Dacă este un domeniu în care 

n-au existat niciodată hotare între 
români, atunci acela este, fără în
doială, cel spiritual, lingvistic -și 
literar, căci, de la începuturi, oa
menii de cultură, creatorii și. în 
primul rînd scriitorii din toate ți
nuturile românești, s-au manifestat 
ca o entitate etnică de monolit, 

-• precum în oel mai unitar stat po
litic, deși desăvîrșirea statului na
țional unitar s-a înfăptuit de abia 
la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia. 
Prin cugete și simțiri, nici o pu
tere, oricît de mare și de samavol
nică ar fi fost, n-a putut trage 
frontiere, iar cugetul și simțirea 
românească au trecut, ca prin zi- 

(.dul din basme, prin granițele care 
treceau stupid prin inima țării, 
creînd, In ciuda lor, o cultură și o 
civilizație românească unitare și 
înfloritoare. O carte tipărită de 
Coressi la Brașov, de fiul său Șer- 
ban la Orăștie, de Varlaam sau 
Dosoftei la Iași, de Constantin 
Cantacuzlno la București. umbla 
peste granițe pe tot teritoriul • 
vechii Dacii, pînă în cele mai ( 
umile cătune din văgăunile mun- ' 
ților, asigurind tuturor românilor 
aceeași hrană sufletească.

Peste împărțirile arbitrare, im
puse de puteri străine, domnitori

Ion DODU BĂLAN

munteni șl moldoveni, ctitorind în 
Transilvania lăcașuri de cultură, 
iar tineri ardeleni. învățați la șco-

1918-1983
Iile Înalte din Apus, veneau la 

■ Iași și București, precum Gheor- 
ghe Lazăr, Aron Pumnul, August

Treboniu Laurian șl atjția alții. 
Ziarele și revistele românești, in 
orice parte ar fi apărut, găzduiau 
deliberat scriitori din toate provin
ciile românești, precum Gazeta de 
Transilvania a lui G. Bariț, Dacia 
literară a lui Kogălniceanu, Fami
lia lui Iosif Vulcan. Pe cîmpia Li
bertății de la Blaj, la 1848, alături 
de ardeleni, au fost prezenți scrii
tori din Muntenia și Moldova, la 
actul Unirii de la 1859 au participat 
și scriitori din Ardeal, ca și la Răz
boiul de independență sau la pri
mul război mondial care a contri
buit la crearea condițiilor pentru 
realizarea statului național unitar. 

, La ziarul de front România, apărut 
la Iași, sub conducerea lui Mihail 
Sadoveanu, au colaborat scriitori 
din toate provinciile românești, 
din toate generațiile și din toate 
școlile și curentele literare, de la 
sămănătoriști la simboliști. Pentru 
lumea scrisului românesc n-au 
existat niciodată granițe, si de 
aceea scriitorii din toate epocile au 
putut lupta strins uniți pentru în
făptuirea marilor idealuri națio
nale, pentru desăvîrșirea unirii de 
Ia 1 decembrie 1918, care n-a fost 
și n-a puiul fi o danie a unor cir-
(Continuare in pag. a IV-a)
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De milioane!
întreprinderea de utilaj petro

lier Tîrgoviște dispune de o li- , 
nie tehnologică de formare de I 
mare capacitate. Mari erau Insă • 
și cheltuielile cu piesele de 
schimb care trebuiau aduse din I 
import. I

Vorbim la timpul trecut, de
oarece in prezent situația este ■ 
cu totul alta. {

Doi oameni ai uzinei — mats- • 
trul Gheorghe Iugulescu si ingi
nerul Romulus Nicolescu — | 
după lăudabile strădanii, cău- | 
țări ?i experimentări, au reu
șit să proiecteze si să execute in ■ 
întreprindere toate piesele ne- | 
cesare. *

Forurile superioare de specia- . 
litate apreciază rezultatele celor I 
doi priceputi si inimoși oameni I 
ai uzinei ca fiind' o noutate teh
nică în materie, iar economiștii ■ 
evaluează reușita lor în... mili- . | 
oane de lei. .

Multe înainte ! ,

| Lecție de muncă |
| și istorie |
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Moment de bilanț pentru spe
cialiștii complexului muzeal din I, 
Focșani, pentru strădaniile de- | 
puse in timpul săpăturilor ar
heologice desfășurate pe cinci • 
șantiere din județul Vrancea. Au I 
fost colectate sute de piese re- 
prezentind vase din ceramică, 
unelte și altele, unele dintre ele I 
de o deosebită valoare artistică I 
ți istorică. Primele evaluări fă
cute atestă că sutele de piese | 
datează din perioada cuprinsă I 
între neoliticul timpuriu și seco- • 
lele XVI—XVII.

Așadar, date arheologice care I; 
„acoperă*  mai bine de 1000 de 1 
ani de istorie in ținutul de le- , 
gendă al Mioriței.

Si încă o precizare : lucrătorii ■ 
de pe șantierele arheologice au 
fost, in marea lor majoritate, I 
elevi și tineri din județ. Mulți | 
dintre ei s-au „înscris" pentru 
vara viitoare la reluarea săpătu- « 
rilor și cercetărilor. Să fie din I 
nou prezenti la lecțiile de mun- • 
că și istorie.

Încrederea
Ziua sau noaptea, pe vreme 

bună sau rea. doctorița Ileana I 
Topoleanu răspunde la orice I 
chemare din partea oricărui su
ferind din cele patru sate ale I 
Comunei Găvojdla. județul Ti- f 
miș. Și mai are doctorița in gri- ’ 
jă ți sănătatea celor de la casa 
de copii școlari, ca și ne a celor | 
de la căminul de bătrini — I 
două instituții sociale aflate pe 
raza aceleiași comune. „Doctori- I 
ța noastră are miini și suflet de | 
aur" — ne spunea mecanizatorul 
Gheorghe Micșa care, în urma , 
îngrijirii deosebite de care s-a ! 
bucurat din partea doctoriței, ■ 
și-a recăpătat sănătatea și pu
terea de muncă. Prestigiul pro- t 
fesional al doctoriței se relevă I 
Și in activitatea de lector ta uni- • 
versitatea cultural-științifică din 
comună. ij

Au fost multe prilejurile s<£ I 
plece lâ oraș. „Dar n-am plecat 
— ne spunea ea — întrucît am I 
simțit că oamenii au nevoie de | 
mine si au încredere în mine". 
Si a rămas in mijlocul lor. unde . 
se află și astăzi, de 30 de ani j 
de zile. ’

Pasiuni
in... familie

Soții Veronica si Anghel En- 
ciu din Vaslui au devenit ■ cu- 
noscuți și aplaudați „la scenă 
deschisă" pentru sensibilitatea si 
originalitatea cu care interpre
tează cîntece compuse de ei, o 
muzică tinără cu un vibrant 
conținut patriotic.

Este o frumoasă pasiune in 
timpul lor liber, pentru că 
amîndoi lucrează la spitalul ju
dețean.

Dar nu e singura familie de 
artiști din Vaslui, Intre altele, la 
ultima ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea României" s-a 
afirmat încă o familie care inc. 
ciută publicul cu grația, siguran
ța si armonia mișcărilor în dan
surile clasice interpretate cu 
măiestrie. Este vorba de soții 
Laura și Ion Agrigoroaie. oa
meni ai muncii la întreprinde
rea județeană de construcții- 
montaj Vaslui.

Oameni care îsi petrec timpul 
liber in mod plăcut și educativ. 
Nu numai pentru ei, ci si pefitru 
semenii lor.

I
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I Ca acasă

I Pentru ca arăturile să se in- ( 
chele cit mai grabnic, ziua de f 
lucru este insuficientă. In aces- 1 
te condiții, 1 000 de mecaniza-

Itori din județul Ialomița lucrea- I 
ză in schimburi prelungite, iar ‘ 
citeva sut-e in două schimburi.

IPe terenurile care urmează să . 
fie arăte si sînt departe de sate, I 
unitățile agricole din Murgeau- « 
ca. Săveni, Ghimbășanî. Făcăeni,

IGîrbovi, Balaciu și altele au a- I 
menajat in cimp adevărate case | 
de locuit pentru mecanizatori și

I specialiști. Case in care se ser- ■ 
vește mincare caldă și care sint I 
prevăzute cu camere de dormit, • 
cu aparate de radio si chiar te-

I levizoare. De prisos să mai spu- h 
• nem că mecanizatorii se simt și ] 

in cimp... ca acasă.

Rubricâ realizată de
■ Petre POPA

eu sprijinul Corespondenților I 
„Scînteii"

Autofinanțarea-expresie concretă a capacității consiliilor 
populare de a asigura huna gospodărire a localităților

... ..... .. ..... . •. .. —
| CUVÎNTUL CITITORILOR 
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII

•..sesizări • opinii t propuneri •

AUTOFINANȚAREA CONSILII
LOR POPULARE reprezintă — așa 
cum se subliniază în documentele de 
partid și de stat — un instrument 
important in realizarea autoconduce- 
rii și autogospodăririi in profil te
ritorial, echilibrul între venituri și 
cheltuieli permițînd fiecărei locali
tăți să-și desfășoare activitatea fără 
subvenții de la bugetul de stat. în 
articolul de fată ne vom referi la 
unele aspecte actuale ale acestei pro
bleme evidențiate în județul Iași.

De ce tocmai Iași ? Pentru că —- 
așa cum am aflat la Ministerul Fi
nanțelor — în acest județ, anul tre
cut au reușit să-și echilibreze bu
getele doar trei consilii populare co
munale. iar cu prilejul adoptării, în 
ianuarie 1983, a bugetului de căite 
sesiunea consiliului popular jude
țean. pentru anul acesta au fost pre
văzute încă trei comune. Deci. 6 
comune din totalul de 85. în timp 
ce. la finele anului, media pe tară 
a comunelor autofinantate urmează 
să se ridice Ia 39 la sută, unele ju
dețe depășind chiar de pe acum 50 
la sută.

Cifrele care ni s-au prezentat la 
fata locului au fost însă cu totul 
diferite de cele pe care le cunoș
team. „La sfîrșitul anului — a pre
cizat din capul locului tovarășul Ni- 
colae Ibănescu, prim-vicepreședinte 
al consiliului popular județean — 
vom putea raporta că 31 de con
silii populare comunale au reușit 
să-și asigure echilibrul necesar în
tre venituri și cheltuieli.

— Dacă existau asemenea posibi
lități. de ce au fost atît de modeste 
prevederile inițiale ?

— Nu exista , certitudinea valori
ficării rapide a condițiilor favora
bile disponibile in această direcție. 
Un șir de comune au reușit să-și 
creeze însă, într-un timp scurt, o 
bază economică mai solidă, mai sigu
ră, recuperînd rămînerile în urmă 
față de localitățile din alte județe, 
în județul Iași, chiar și industria 
mică a fost pînă de curînd, doar cu 
mici exoețpții, concentrată în orașe 
— la Iași. Pașcani. Tg. Frumos. Hîr- 
lău — care s-au putut astfel autofi- 
nanța cu ușurință. Pe cînd în co
mune se dezvoltă abia acum, para
lel cu consolidarea economico-finan- 
ciară a cooperativelor agricole. baze 
proprii de producție industrial-agra- 
ră, servicii etc. Iată și cîteva date 
elocvente : anul acesta au intrat in 
funcțiune 28 de brutării, iar coope
rativele de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor au înființat 
70 noi secții de producție (ajungîn- 
du-se la un totai de 980 secții), pre
cum și numeroase unităti prestatoa
re de servicii ; consiliile populare 
și-au amenajat, la rîndul lor, gos- 
podării-anexă, organizînd mai siste
matic valorificarea resurselor și re
zervelor locale. Toate aceste condiții 
au fost puse în evidentă de un stu
diu întreprins de consiliul popular 
județean în luna februarie a acestui

Pe traseele turistice din județul 
Vrancea s-au construit, în ultimii 
ani, numeroase unități turistice, 
plăcute locuri de popas și recreare 
într-o zonă deosebit de pitorească, 
încărcată de istorie și legendă.

Una dintre cele mai noi și atră
gătoare unități turistice , este 
HANUL BACHUS. dat recent în 
folosință pe șoseaua națională 
București-Focșani-Bacău, la mar
ginea localității Popești. Hanul 
oferă cazare confortabilă în came
re cu încălzire centrală, modem 
mobilate. Unitatea dispune, de ase
menea, de un restaurant, cu două 
terase, un salon pentru servirea 
micultfi dejun, bar de zi, disco
tecă.

La numai 3 kilometri de Focșani, 
în crîngul Petrești, se află CABA
NA CĂPRIOARA, cu 49 locuri de 
cazare, un restaurant spațios, te
renuri pentru tenis de cîmp, par
care auto.

In orașul Mărășești, HOTELUL 
PARC din apropierea gării are 30 
de camere elegante pentru două 
persoane, un restaurant, o brase
rie, un cafe-bar, încălzire centrală.

Și Ia Adjud a fost dat în folo
sință un modern complex de ali
mentație publică și cazare — HO
TELUL TROTUȘ — avind restau
rant, braserie, cafe-bar și 60 locuri 
in camere cu confort modern.

Aceleași servicii le oferă HA
NUL SOVEJA din binecunoscuta 
stațiune cu așelași . nume și HO

într-un articol intitulat „Lung e 
drumul spre consumatori al noilor 
sortimente de conserve", publicat in 
„Scinteia" nr. 12 223, a fost criticată 
încetineala cu care-șl fac drum spre 
magazine noile conserve de legume 
și fructe. în urmărirea eficienței ar
ticolului, am reluat tema, pornind 
de la întrebarea — în ce măsură ofer
ta magazinelor reflectă cerințele con- 
sumatorilor ?

...Intrăm într-unul din cele mai 
mari magazine alimentare din Capi
tală — cel din Hala Unirii. Gondo
lele din raionul „conserve" sînt în
cărcate — cantitativ, oferta este bo
gată.

— Așa este — confirmă tovarășa 
Lucreția Avram, șefa unității. Pe 
lingă cele din producția anului tre
cut, avem în vînzare și conserve fa
bricate în acest an : .pastă de toma
te, mazăre, spanac, diferite gemuri șl 
dulcețuri, siropuri etc. Sînt produse 
de cea mai bună calitate, care se 
bucură pe drept de apreciere. Cum
părătorii întreabă însă și de alte sor
timente — ghiveci în ulei, bame, dul
ceață de căpșuni, de cireșe și de nuci 
verzi — pe care fabricile nu le mal 
produc sau Ie produc in cantități prea 
mici, în timp ce sortimente mai pu
țin cerute ne sînt livrate în cantități 
ce depășesc considerabil nevoia de 
consum.

Observații asemănătoare am con
semnat și în alte magazine din Ca
pitală, precum și din județele Călă
rași, Olt, Teleorman. Merită a fi re
date comentariile unor gospodine : 

'„Ce idee să pui gogonele în oțet, 
cînd se știe că ele sint bune în sara
mură ! Pentru cinci gogonele șî zea
ma respectivă, producătorul — I.L.F. 
Militari — pretinde 7,50 lei, plus bor
canul. Stau nevîndute — păcat de 
munca învestită, de ambalaje, de 
combustibilul consumat". E lesne de 
Înțeles de ee asemenea conserve, 

an și, pe acest temei, s-a realizat da 
fapt, la 1 iulie, echilibrarea bugete
lor unui grup important de co
mune.

Pentru a vedea concret cum s-a 
acționat, am vizitat două comune : 
Podu Iloaiei, comună mare, cu o 
bază economică dezvoltată, și Cu- 
cuteni, o comună mică, de deal, ne
prevăzută încă a se autofinanța, dar 
care a reușit să demonstreze că, și 
în condițiile unor resurse mai pu
țin variate și ale unei dezvoltări in
dustriale reduse, se pot găsi mij
loace de echilibrare a bugetului.

La Podu Iloaiei, cooperativa agri
colă a ajuns, la o producție globa
lă de 17 milioane lei, iar secțiile 
prestatoare de servicii ale acesteia 
— de confecții metalice, de confec

PE PRIMUL PLAN-O ACTIVITATE
ECONOMICĂ DIVERSIFICATĂ, EFICIENTĂ

însemnări din județul Iași

ții textile și tricotaje, gaterul șl go- 
goșeria — realizează în 1983 o pro
ducție de circa 1 milion lei ; la un 
volum de mărfuri de 55 milioane 
lei vîndut anual populației, coope
rativa de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor adaugă 14 mi
lioane lei din prestări de servicii, 
produse ale industriei mici și ale 
gospodăriei-anexă. Consiliul popular 
si-a organizat, la rîndul său. o gos- 
podărie-anexă și o seră pentru Ie- 
gtrrne și flori. Și la Cucuteni. creș
terea producțiilor de grîu. porumb, 
struguri și structurarea mai bună a 
culturilor în C.A.P., ca și dezvolta
rea sectorului zootehnic reprezintă 
fundamentul creșterii veniturilor co
operativei. deci și ale consiliului 
popular : contribuția C.A.P. la bu
getul acestuia a depășit, numai în 
prima jumătate a acestui an. suma 
de 240 000 lei. De asemenea, veni
turi care se resimt pozitiv în bu
getul consiliului popular a adus după 
sine dezvoltarea serviciilor prestate 
de brutărie, de echipa de construc
tori, de sifonărie. frizerie, atelierele 
de cizmărie și croitorie.

Un. alt instrument folosit de eele 
două consilii populare ca mijloc de 
creștere a veniturilor este dezvolta
rea unor activități productive și gos
podărești prin aplicarea prevederilor 
legii 7/1971, special elaborată în a- 
cest scop. La Cucuteni. bunăoară, 
exploatând mai sistematic cariera de 
piatră și cea de nisip din raza co
munei. valorificînd produsele din via 
si-livada proprie, organizînd pescui
tul de agrement la iazul comunal, 
consiliul popular a realizat anul tre
cut venituri nete de 280 000 lei.

Unități turistice în județul Vrancea

PE SCURT, DIN SCRISORI

TELUL PANCIU din orașul Pan- în orice anotimp, toate aceste în Imagine s hotelul „Parc" dl® 
ciu, ambele de categoria I. unități sînt bucuroase de oaspeți. orașul Mărășești.

• Terenuri redate agriculturii. Aproape 700 ha teren vor reda agricul
turii lucratorii șantierului Bocșa-Bânat din cadrul Trustului de lucrări 
hidrotehnice, speciale București, prin executarea lucrărilor de regulari
zare a rîului Bârzava, în județul Timiș. Tot în acest județ, alte 8 000 ha 
sint redate agriculturii prin finalizarea lucrărilor de îndiguire și regula
rizare din zona rîului Moravița. (Ioan Rotărescu, muncitor) ® Solicităm 
și pe această cale Sprijinul consiliului popular comunal Dragodana, ju
dețul Kmbovița, m luarea unor măsuri mai operative pentru îmbunătă
țirea alimentării cu apă potabilă a satului nostru. Picior de Munte. Dacă 
s-ar pune în funcțiune, așa cum s-a promis, fîntîna din fata sediului 
cooperativei, agricole de producție din localitate, sătenii n-ar mai fi ne- 
voiti să se ducă cu găleți, bidoane, butoaie pentru a-și aduce apa de la 
o fintma existentă la o distantă de 5—6 km. (Ion Predescu, satul Picior <jc 
Munte, comuna Dragodana, județul Dîmbovița). • La biblioteca orășe
neasca din Sînnicolau Mare se desfășoară o intensă activitate de popu
larizare a cărții. Au avut loc numeroase dezbateri, prezentări de cârti, 
au fost organizate interesante seri și montaje literare etc. Anul acesta au 
fost difuzate celor peste 3 300 de cititori mai mult de 50 000 volume. în 
prezent, în cadrul bibliotecii se desfășoară diverse acțiuni pentru întâm
pinarea aniversării a 65 de ani de la făurirea statului național unitar 
roman. (Gheorghe Negncioiu, tehnician). • Piese mici, dar necesare. De 
multă vreme în magazinele de specialitate din Ploiești nu găsim armături 
pentru bateriile de la dușuri. Din cauză că nu putem înlocui la timp aceste 
piese mici, se produce multă risipă de apă. Exact cum spun.' expresia 
despre buturuga mică... (Comitetul asociației de locatari, bloc 87, cartier 
Vest, strada Laoul Bîlea nr. 3. Ploiești),

vînzare lentă, se acumulează în 
stocuri atît în magazine, cît și în de
pozite. „Pe lingă marfa bună, solici
tată, pe care o primim — confirmă si 
directorul I.L.F. Olt, tovarășul Ilie 
Lazăr — ni se trimit în cantități 
destul de mari și produse care nu au 
desfacere, blocîndu-ni-se spațiile de 
depozitare, și așa destul de reduse".

- - - - - - Scinteia urme/e Scîntsii ——- 
Producția de conserve - mai diversificată, 

potrivit cerințelor consumului

Studierea insufioient de atentă sau 
de sistematică a cererii de consum, 
producerea mecanică. în virtutea 
inerției, limitează evident oferta fă
cută pieței, consumatorilor. „Anul 
acesta — ne spune tovarășul Marin 
Militaru, director comercial la I.L.F. 
Berceni — n-am mai contractat din 
acele conserve la care avem stocuri. 
Ceea ce e firesc. Dar, în felul acesta, 
în loc de 69 de sortimente, cîte con
tractasem în 1982, am încheiat con
tracte doar pentru 41. în locul sorti
mentelor din stoc, noutăți nu ni s-au 
prea oferit". Intr-adevăr, există un 
bogat nomenclator de produse, dar 
unele dintre acestea nu se și con
tractează pentru piață : Ia legume, 
din circa 110 sortimente s-au putut 
încheia contracte doar pentru circa 
49 Ia »ută dintre acestea ; un de-

Firește. asemenea experiențe me
rită evidențiate, dar ele nu pot să 
acopere neimplinirile multor altor 
consilii populare comunale ne pla
nul eforturilor pentru autofinanța
re. Așa cum reiese din datele furni
zate de tovarășul Petru Mocanu. di
rectorul sucursalei județene Iași a 
Băncii Naționale, din cele 85 de co
mune cîte are județul, sub 50 des
fășoară activități aducătoare de ve
nituri. „Sînt cifre cu o semnificație 
clară — ne-a spus interlocutorul — 
si anume că nu se acționează încă 
cu stăruința necesară pentru ca re
sursele și posibilitățile existente să 
fie aduse în situația de a produce 
venituri, beneficii. Mai mult decit 
atît. Deși comunele sint stimulate să 
realizeze. îndeosebi prin avantajele 

oferite de legea 7. venituri supli
mentare. 17 din aceste comune au 
ajuns Ia un moment dat în si
tuația de a întrerupe activi
tățile economice. La Țibănești, 
bunăoară, se efectuau transporturi 
cu ajutorul unui tractor si se or
ganizase o echipă de constructori 
pentru diferite lucrări, dar echipa 
s-a dispersat, iar tractorul a fost 
casat ; la Răducăneni, cariera de 
piatră, exploatată un timp, și-a în
cetat activitatea ; comunele Sipote, 
Scinteia. Cozmesti, Grajduri. Mădîr- 
jac și multe altele nu au depus 
la bancă, timp de peste trei luni, 
sume- din venituri ; ceea ce înseam
nă că nu există nici activități e- 
conomice care să le producă... Pe de 
altă parte, există comune care dis
pun. în urma activităților desfășura
te. de sume pe care nu le folosesc 
(Prisăcani, Țibănești, Popești și al
tele — înibre 100 000—300 000 tei)“.

Echilibrarea bugetelor consiliilor 
populare se realizează, cum practi
ca o dovedește în mod convingător, 
și pe calea promovării consecvențe 
a unui regim de gospodărire efi
cientă și economicoasă a fondurilor 
bugetare, limitării la strictul nece
sar a cheltuielilor. Există în acest 
sens resurse reale. Cîteva exemple 
de la Podu Iloaiei sint edificatoare. 
De pildă, prin întronarea fermă a 
principiului autogospodăririi în toa
te cele 6 școli din eomună. cheltu
ielile de întreținere a acestora au 
scăzut cu 55 000 lei feță de anul tre
cut ț pri-n folosirea muncitorilor de 
la consiliul popular și a sprijinului 
comitetelor de părinți, fondurile des
tinate reparațiilor curente în aceste 

calaj asemănător între potențial șl 
ofertă se constată și la conservele 
de fructe.

Firește, orice fabrică ar prefera să 
1 se ceară doar unul sau două-trei 
sortimente, ceea ce i-ar reduce efor
turile. Dar producția nu se face de 
dragul producției. Normal și obliga
toriu este ca industria să studieze și 

să cunoască cererea și să-i răspundă 
pe deplin, avind astfel asigurată și 
desfacerea. Or, stocurile existente 
chiar în fabrici demonstrează tocmai 
că adaptarea la cerere se mai face 
incă greoi, că inerția împinge spre 
sortimentele așa-zis „tradiționale", 
chiar mai puțin solicitate, în dauna 
multora insistent cerute.

Investigații întreprinse în tatra- 
pri-nderi arată clar că sa merge pe 
un număr mai restrîns de sortimente 
și, mai cu seamă, pe acelea care nu 
necesită prea multă muncă. La între
prinderea de producere șl industria
lizare a legumelor și fructelor din 
Tumu Măgurele s-aii fabricat în 
acest sezon tocmai acele categorii de 
conserve care se găsesc din abun
dentă chiar în storul propriu : fasole 
verde, roșii țn buHon. în schimb, din 

unităti s-au redus și ele cil 34 000 
lei,; iar datorită faptului că depută
ții au mobilizat forțe umane și a- 
telaje la repararea și întreținerea 
drumurilor, și la acest capitol chel
tuielile au fost reduse cu 40 000 lei.

Trebuie «ă arătăm însă că atît con
siliile populare Podu Iloaiei și Cu
cuteni. cit și toate celelalte consi
lii populare comunale din județul 
Iași au realizat economii Ia chel
tuieli nu numai prin eforturi 
proprii, cum este firesc și necesar, 
d și prin efortul... consiliului 
popular județean. Pentru a f.woriza 
autofinanțarea, consiliirl popular ju
dețean a eliberat pur și simplu 
comunele de plata retribuțiilor perso
nalului medico-sanitar ce funcționea
ză pe teritoriul lor, trecindu-le în 
seama spitalelor teritoriale. Aceas
ta înseamnă, de exemplu, la 
Podu Iloaiei., diminuarea dinte—un 
foc a cheltuielilor qu circa 800 000 
leii anual. „Trecerea, formală a 
unor cheltuieli de la comune Ia 
diferite direcții județene sau la alte 
unităti nu numai că nu stimulează 
crearea unor valori noi, de fapt te
meiul autofinanțării, dar reprezintă 
chiar o practică nelegală — ne-a 
precizat tovarășul Mihai Pîrvu, di
rector adjunct al Direcției bugetului 
statului și planului financiar centra
lizat din Ministerul Finanțelor. Este 
un procedeu ce contravine criteriilor 
teritorialității care acționează în a- 
cest domeniu — criterii stabilite prin 
lege — care precizează fără echivoc că 
plata retribuțiilor personalului din 
subordinea comunelor, orașelor și 
municipiilor se face de către consi
liile populare ale acestora".

Și. atunci, ne întrebăm: nu acțio
nează oare trecerea nefondată a fon
durilor amintite dintr-un buzunar în 
alt buzunar — cum s-a procedat la 
Iași — ea un factor care nu stimulea
ză în măsura necesară preocuparea 
fiecărei comune, a fiecărui consiliu 
popular în direcția dezvoltării econo
mice. deci și a autofinanțării 1 Două 
cifre extrase din concluziile unei ana
lize efectuate de comisia teritorială 
fînarțciar-bancară par să confir
me ipoteza : pe județ, veniturile pro
prii ale consiliilor populare se majo
rează, în acest an, eu 7 mili
oane Iei, în timp ce sumele vira
te din bugetele proprii în cele ale 
unor direcții județene înscriu la ca
pitolul „economii la cheltuieti“ nu 
mai puțin de.„ 17 milioane lei.

Trecerea la autofinanțare a tutu
ror unităților adniinistrativ-terrtoria- 
le se impune ca o sarcină de deo
sebită însemnătate eeonomico-socia- 
lă stabilită de partid. In lumina a- 
cestui deziderat se cer, neîndoielnic, 
analizate practicile .la care ne-am 
referit și intensificate eforturile pen
tru echilibrarea reală a bugetelor 
consiliilor populare din toate unită
țile administrativ-teritoriale.

Marla BABOIAN 
Manole CORCACI

sortimentele mult' solicitate, îndeo
sebi cele gătite, ce pot fi consuma
te ca. atare, s-a produs prea puțin 
pentru a satisface cererea. Este evi
dentă tendința de a realiza mal 
puțin din acele produse care ne
cesită mai multă muncă, sporind în 
schimb cantitățile din categoria ce
lor... fără complicații. Dar și cu slabă 

desfacere. La secția de industriali
zare din Alexandria a I.j.L.F. Te
leorman, la Fabrica de conserve Va
lea Roșle-Călărași — situații asemă
nătoare : singurul sortiment., la care 
s-a produs peste prevederi sânt... ro
șiile în bulion.

Să fie cumva de vină pentru 
această situație nefirească weunele 
deficiențe sau lipsuri în aprovizio
narea cu materie primă a fabricilor, 
vreunele minusuri în producția de 
legume și fructe ? La Direcția horti
culturii din M.A.LA. — direcție care 
coordonează și producția de legume- 
fructe și industrializarea acesteia — 
am primit un răspuns categorie : cu 
excepția bârnelor și a anumitor fruc
te de pădure, care au lipsit, fabri
cile au avut la dispoziție aproape 
tot ecea ee Ie-a tost necesar pentru

Orașul meu
Mă mtndresc eu orașul fneu. Mo- 

tru, al cărui act de naștere s-a 
semnat în 1966. îmi amintesc, ca 
prin vis, că, odinioară, pe valea rîu- 
lui care poartă numele orașului nu 
erau decît niște mlaștini si niște 
finețe spălate de ploi. Iată-1 acum 
cu blocuri cu patru niveluri, cu 
străzi geometric trasate, cu ma
gazine. cu parcuri pline de 
trandafiri și gladide... Și nu pot 
să nu subliniez faptul că fiecare 
etapă a dezvoltării orașului meu 
se leagă nemijlocit de vizitele de

In casă nouă
De la începutul acestui an. în di

verse localități ale județului Hune
doara s-au dat în folosință circa 
2 000 de apartamente. Deunăzi, de 
pildă, în orașul Hațeg, în noul bloc 
C-14, care cuprinde 40 de garsonie
re, s-au mutat noii locatari. Și nu 
e zi ca fie la Deva, fie la Hune
doara. Brad sau în Valea Jiului să

„Contul de 
al grupei

Există un astfel de „cont" șl la 
grupa sindicală nr. 3 din cadrul co
mitetului de sindicat al Casei de 
odihnă și tratament Căciulata. Cum 
a luat ființă 1 într-o ședință de 
grupă cînd maistrul Dumitru Po
pescu, lăcătușul Gh. Ungureanu, 
instalatorul Gheorghe Zgupcea au 
făcut propuneri privind folosirea 
rezervelor interne pentru redu
cerea consumului de combustibil și 
a energiei electrice. Așa s-a ajuns 
ca „aparatele de contracurent", 
destul de costisitoare, să fie elimi
nate, folosindu-se un sistem de pre
parare a apei calde menajere direct 
în cazane. Ca urmare, oonsumul de 
combustibil a fost redus cu 50 la 
sută, obținfndu-se în același timp 
și o temperatură constantă a apei. 
Concomitent eu aceasta, s-a reali-

Pe cînd inițiativa gospodărească ?
în partea de nord a stației C.F.R, 

Săbăreni (Unia București — Pitești) 
există o frumoasă plantație de 
pomi de diferite specii, între cave 
și mai mulți nuci. Cu mai mult 
timp în urmă, în această frumoasă 
livadă au fost depozitate tone de 
pietriș și nisip, care „sufocă" pur 
și simplu tulpinile copacilor. Din 
această cauză unii au și început să 
se usuce. Desigur, s-ar putea ca 
materialul respectiv să fie necesar 
pentru executarea uiw lucrări, dar 
depozitarea se putea face cu mai 
multă grijă, proteiîndu-se copacii.

Un alt' aspect ee denotă lipsă de 
spirit gospodăresc am întâlnit și in

Un cartier în plină dezvoltare
Qsîroveni. E denumirea unuia 

din cartierele nai ale municipiului 
Rîmnicu Vilcea a cărui populație 
șe ridică la 20 009 de locuitori. Ma
joritatea acestora lucrează pe plat
forma chimică vîlceană. In ultimul 
timp, biografia acestui cartier s-a 
îmbogățit cu o diversitate de ma
gazine de prezentare și desfacere, 
cu o policlinică modernă, un cine
matograf cu circa 500 de locuri, o 
„Casă a științei și tehnicii" pentru 
tineret. Pentru copii, dar și pentru 
ceilalți locuitori ai zonei, s-a con

realizarea sortimentelor din nomen
clator. Numai că unele din ele au 
produs — și oferit comerțului — 
după cum s-a văzut...

In situația dată, este de semnalat 
și un alt aspect : unele întreprinderi 
comerciale din Capitală și din dife
rite județe refuză să preia o parte 
din conservele contractate, tocmai 
datorită stocurilor de care dispun și 
motivind caracterul îngust sortimen
tal al ofertei. Se poate, deci, con
chide că și în actuala campanie, fa
bricile de conserve nu au urmărit cu 
întreaga receptivitate necesară ce
rințele pieței.

Or, mai ales in condițiile aplicării 
principiilor noului mecanism econo- 
mico-financiar, cînd fiecare leu 
cheltuit trebuie să-și găsească echi
valentul într-o activitate utilă socie
tății, cînd industria bunurilor de 
consum este obligată să tină seama 
în măsură sporită de cerințele des
facerii, îmbunătățirea producției și o 
reală diversificare a sortimentelor 
reprezintă obligații principale. Dealt
fel sînt obligații statuate și de pro
gramele de diversificare a acestei 
producții, programe care, alături de 
contracte, reprezintă pîrghii de bază 
în orientarea industriei conse.rvelor. 
Totodată, așa cum afirriiă specialiștii, 
ar fi necesară și o reevaluare -- can
titativă și «alitativă — a necesarului 
de consum în raport cu vînzările din 
ultimii ani, încit ceea ce se preduce 
să aibă eu adevărat acoperire in ce
rerea populației. O sugestie valabilă 
— ea dealtfel șî altele formulate în 
acest articol — atît pentru anul în 
curs, cit mai ales pentru o mai aten
tă planificare a producției fabricilor 
de conserve pentau anul viitor.

Rodica SERBA \
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteki*  

A

lucru ale președintelui țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Etape in care se înscriu construc
ția școlilor generale și a liceului in
dustrial. a întreprinderii de trico
taje Motru, unde lucrează fiicele și 
soțiile minerilor, a spitalului mo
dem cu 400 de paturi, a noii po
liclinici. Un oraș nou, pe măsura 
timpului nostru, pe măsura hărni
ciei minerilor.
Florica Dem, PASARESCU
județul Gorj 

nu vezi autocamioanele care trans
portă pe noii locatari ai noilor 
apartamente. Pentru că încă 1 500 
sînt în curs de finisare sau de con
strucție. 1 500 de apartamente pină 
la sfîrșitul acestui an 1

Nicu SBUCHEA
corespondent voluntar, Hațeg

economii” 
sindicale
zat un prdncălzitor cu serpentină 
interioară care elimină folosirea 
energiei electrice Ia operația de 
preîncălzire a combustibilului, fo- 
losindu-se aburii cu mai multă efi
ciență. Se înregistrează astfel o 
economie de 15 kW/oră.

„Contul de economii" al grupei 
sindicale a înscris și economisirea 
a 300 kg combustibil pe zi și a 
15 kW energie electrică pe oră prin 
aplicarea unor inovații care au 
dus, totodată, la eliminarea unor 
materiale de import folosite la 
aparatele de contracurent. Un 
exemplu care a mobilizat și cele
lalte grupe sindicale.

Ion V. MARIN
tehnician

gara vecină, Ciocănești. Aici, o 
parte din terenul din preajma gării 
este bine gospodărit și îngrijit, 
amenajat cu peluze de flori, arbori 
și arbuști etc. Cealaltă parte însă, 
(cîteva sute mp), arată ca un mai
dan, plin cu bălți și gunoaie. Cu • 
noaștem cit de cit specificul acti
vității în gări. între trenuri, per
sonalul stației, în frunte cu șeful 
acesteia, s-ar putea ocupa de ame
najarea acestui teren pentru a fi 
cultivat cu legume și zarzavaturi 
sau pentru construirea unui solar.

Crinii APOSTOL 
muncitor. Pitești

struit și amenajat Ia marginea 
acesteia o atractivă bază de agre
ment, cu terenuri sportive, un parc 
cu colț zoologic, un ștrand cu apă 
sărată.

Un cartier a cărui dezvoltare 
„ține pasul" cu epoca noastră, un 
cartier despre care se poate spune, 
pe bună dreptate, că rivalizează cu 
centrul municipiului.

Alexandru REZEA
tehnician

Timpul probabil 
în luna noiembrie

După cum ne comunică Institutul 
de meteorologie și hidrologie, în luna 
noiembrie, temperaturile medii vor 
fi mai ridicate decît valorile normale 
in majoritatea zonelor țării. Va pre
domina o vreme umedă, cantitățile 
de precipditații însumate depășind, in 
general, valorile medii multianuale.

în prima decadă, Cerul va fi va
riabil, mai mult noros. Temporar vor 
cădea precipitații sub formă de ploaie 
și burniță, mai frecvente în sudul 
și vestul țării. în nordul Moldovei, 
precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapoviță, la începutul decadei. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre 2 și 12 grade, pe alocuri mai 
coborîte în nord-estul țării, iar ziua 
maximele se vor situa între 10 și 20 
de grade. Se va produce ceată, mai 
ales dimineața și seara.

In decada a doua va predomina o 
vreme în general umedă. Precipita
țiile sub formă de burniță și ploaie 
vor fi mai frecvente în nordul țării. 
La sfîrșitul decadei o pătrundere de 
scurtă durată a unui aer mai rece va 
determina pe alocuri scăderea tem
peraturii minime sub zero grade și 
transformarea precipitațiilor în la
poviță. Temperaturile maxime din 
timpul zilei vor fi cuprinse, în gene
ral, între 8 și 14 grade. ■

în decada a treia, vremea va fi 
mai caldă comparativ cu această pe
rioadă a anului. Temperaturile în 
cursul nopții vor fi predominant 
pozitive, iar maximele zilnice vor de
păși izolat și 15 grade. Cerul va fi 
variabil cu innorări maj pronunțate 
la început în sudul și vestul tării, 
unde local vor cădea ploi și burnițe, 
apoi Innorările și precipitațiile vor 
fi mai însemnate în regiunile nordi
ce. Ceață, mai ales dimineața și 
seara. (AgerpreS)

I
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ÎN INDUSTRIE ? .1 ÎN AGRICULTURA
în fabrici și uzine, pe șantiere, în întreaga activitate economică

SA CHIBZUIM MAI MULT, 
SA ACȚIONAM MAI FERM

PENTRU ECONOMISI ENERGIA ELECTRICA!

Printr-o temeinică organizare a muncii 
și buna folosire a tuturor mijloacelor 

TOATE ROADELE TO A MNEI 
SĂ FIE TRANSPORTATE Șl PUSE

REPEDE LA ADĂPOST!
Asigurarea și gospodărirea rațională a ener

giei electrice constituie in această perioadă una 
din problemele vitale pentru desfășurarea in 
condiții normale a activității productive în toate 
sectoarele economiei naționale. Nu există uni
tate industrială, agricolă, de construcții, de trans
porturi care să nu fie consumatoare de ener
gie electrică. Tocmai de aceea, concomitent cu 
măsurile ce trebuie întreprinse pentru funcționa
rea la întreaga capacitate a grupurilor energe
tice și, in special, a celor din termocentralele pe

bază de cărbune, pretutindeni, In toate unitățile 
economice, trebuie intensificate eforturile pentru 
diminuarea drastică a consumurilor de energia 
electrică. •

Pe bună dreptate se afirmă că energia eco
nomisită este cea mai bună sursă de energie, 
iată de ce, in fiecare întreprindere, întregul co
lectiv - de la muncitor, inginer, tehnician, la 
director - trebuie să chibzuiască mai mult, să 
acționeze mai ferm, prin măsuri eficiente ți cu

prinzătoare, pentru a gospodări cit mai judi
cios energia electrică. Economisirea energiei elec
trice constituie deci o îndatorire de mare răs
pundere, un obiectiv esențial al tuturor colec
tivelor de intreprinderi. Se respectă pretutindeni 
acest imperativ al zilei î

Ne oprim, in ancheta de astăzi, asupra mo
dului in care este gospodărită energia electrică 
in două mari unități consumatoare de energie : 
întreprinderea de aluminiu din Slatina ți Com
binatul metalurgic din Tulcea.

Promovarea tehnologiilor moderne - 
la baza reducerii consumurilor energetice

Faptul că întreprinderea de alu
miniu din Slatina se află și în 
acest an în fruntea întrecerii so
cialiste pe ramură nu surprinde 
pe nimeni. De ani în șir această 
unitate deține titlul de cea mai 
bună unitate din industria meta
lelor neferoase. Continuînd trad'- 
ția bunelor rezultate, în nouă luni 
din acest an colectivul întreprin
derii a depășit planul cu 3,8 la
sută Ia producția fizică, cu 5,3 la
sută la producția netă, cu 4,6 la
sută la productivitatea muncii ;
depășiri importante a obținut și 
la export și beneficii. „Aceste re
zultate — ne spune tovarășul Ma
tei Fira, secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere — demon
strează modul responsabil în care 
colectivul nostru a înțeles să-și 
Îndeplinească sarcinile de plan În
credințate. Noi considerăm semni
ficative aceste rezultate, deoarece 
•u fost obținute în condiții de efi
ciență sporită atît în procesul de 
producție, cît și în cel de comer
cializare. Cît privește producția, 
două au fost căile prin care a cres
cut eficiența : îmbunătățirea per
manentă a calității aluminiului și 
diminuarea substanțială a consu
murilor specifice. La acest capitol 
se cuvine menționat că în peri- 
•ada care a trecut din acest an 
s-a Înregistrat cel mai redus con
sum de energie electrică din în
treaga existență de aproape două 
decenii a întreprinderii".

Se știe că aluminiul este un pro
dus energofag, adică mare consu
mator de energie electrică. Tocmai 
de aceea, în întreaga lume se fac 
eforturi pentru diminuarea consu
mului de energie electrică la fa
bricarea acestui produs. Dovedind 
răspundere pentru economisirea 
drastică a energiei electrice, spe- 
^iștii de la Slatina au trecut la 
introducerea Ttelor mai moderne

Combinatul meta,j^gjp din Tulcea 
se situează In rînduimarlior consu
matori de energie electrică din 
țară. Cele nouă cupr)are pentru 
producerea feroaliajelo. utilizează 
zilnic mai multe mii de «wh. Cum 
este normal și necesar, or-o uni
tate mare consumatoare țe ener
gie și grija pentru folosirii rațio
nală a acesteia trebuie să țje de
osebită. „In acest an — ne spune 
Eugen Andrieș, inginerul-șel me- 
cano-energetic al combinatulu — 
am luat multe măsuri pentru recu
cerea cît mai substanțială a consu
mului de energie pe tona de fero
aliaje. Specialiștii din combinat au 
aplicat o nouă tehnologie de pro
ducere a feromanganului : metoda 
elaborării șarjelor fără fondant. 
Numai prin acest procedeu se asi
gură o reducere cu 5 la sută a con
sumului de energie pe tona de fe- 
romangan. Ca urmare, la sortimen
tul respectiv de feroaliaje, dacă în 
primele luni ale anului înregis
tram depășiri substanțiale ale con
sumului de energie, acum fiecare 
tonă de feromangan se produce cu 
o economie de 10—15 kWh".

Metalurgiștii ne-au prezentat șl 
alte măsuri care au dus la dimi
nuarea consumului de energie elec
trică. La secția nr. 1, de exemplu, 
muncitorii au executat pereți de 
Închidere a cuptoarelor. Eliminîn- 
du-se, astfel pierderile de căldură, 
se consumă mai puțină energia 
pentru încălzirea metalului, iar 
randamentul de extracție din mine
reu crește simțitor. „Una din cau
zele depășirii consumului de ener
gie planificat — ne spune inginerul 
Grigore Damianov — consta în ne- 
respectarea granulației la minereu- 
rile introduse în cuptoare. Practic, 

MUNCITORI, INGINERI, ȚEHNICIENH

Gospodăriți cu toată răspunderea energia electrică - 
izvor de putere și progres necontenit al țării!

Acționați cu întreaga voastră pricepere și pasiune pentru 
a realiza producția planificată cu consumuri cît mai reduse 
de energie electrică !

instalații — calculatoarele de pro
ces —, care reglează simultan pa
rametrii de funcționare pentru 
toate cuvele de electroliză. In fe
lul acesta se diminuează efectele 
anodice, care determină mari con
sumuri de energie. Rezultatul fo
losirii calculatoarelor se concreti
zează In diminuarea cu 200 kWh a 
consumului specific de energie 
electrică pe fiecare tonă de alu
miniu.

în momentul de față, 20 la sută 

LA ÎNTREPRINDEREA DE ALUMINIU 
SLATINA

din aluminiul de Slatina sa pro
duce în aceste condiții, în halele 
9 și 10. Urmează ca în cel mai 
scurt timp utilizarea calculatoa
relor să fie generalizată, prin in
troducerea sistemului românesc de 
microcalculatoare — SELROM, 
realizat la întreprinderea de cal
culatoare București cu componen
te exclusiv indigene. Iar acest lu
cru va determina reducerea con
sumului de energie electrică la 
nivelul celor mai bune rezultate 
obținute de marii producători de 
aluminiu din lume. în orice caz, 
în România se folosesc zeci și, in 
unele cazuri, chiar sute de kWh 
energie electrică mai puțin pentru 
a produce o tonă de aluminiu de
cit în țări cu tradiție mult mai 
piare în acest domeniu, precum 
S.U.A., U.R.S.S., Iugoslavia, R.D.G. 
și altele.

„în afara economiilor obținute 
direct pe seama calculatorului — 
ne-a precizat tovarășul Ion Popes
cu, șeful serviciului plan — între
prinderea a economisit de la înce

Spiritul gospodăresc al colectivului 
să se afirme mai puternic

înregistram o depășire cu aproape 
10 la sută a consumului de energie 
la fiecare tonă de feroaliaje. Acum, 
prin organizarea stației de concasa- 
re, s-au eliminat aceste canale ale 
risipei".

Concomitent cu măsurile luate 
pentru economisirea și gospodări
rea mai bună a energiei electrice, 
metalurgiștii tulceni au acționat și 
în direcția recuperării resnrselor 
energetice refolosibile. Pînă la în- 

LA COMBINATUL METALURGIC 
TULCEA

cUierea lucrărilor de Investiții, 
aflțte în curs de execuție, la insta
lația de recuperare a căldurii ga
zelor arse, s-au executat instalații 
simple de recuperare a căldurii, 
care asițură o economie anuală de 
peste 7 Oto tone combustibil.

Totuși, sub aspectul consumuri
lor energetice, activitatea de an
samblu a cotnbinatului nu poate fi 
apreciată ca pozitivă, deoarece ce 
se economisește în unele secții se 
risipește în altele. Astfel, în vre
me ce la unele sortimente de fero
aliaje, cum sînt feromanganul, si
liciul metalic ș.a., se înregistrează 
lună de lună reduceri considera
bile ale consumului pe tona de 
produs, la altele — ferocrom șl fe- 
rosiliciu — depășirile sînt loarte 
mari. Pentru realizarea unei tone 
de ferocrom, de exemplu, se consu
mă în plus 1,5 MWh, față de nor
ma prevăzută. Ca urmare, în acest 
an s-au consumat peste prevederi 

putul anului un milion de kWh 
energie electrică șl prin așa-zisele 
măsuri clasice, intre care sînt de 
menționat ridicarea calității anozi
lor, îmbunătățirea activității de 
întreținere și reparații a utilajelor, 
precum și creșterea gradului de 
calificare a personalului muncitor. 
Ca atare, în perioada care a tre
cut din acest an, fiecare tonă de 
aluminiu a fost realizată cu 5 kWh 
mai puțină energie electrică decit 
prevedea norma de consum, obți- 

ntndu-se a economie totală de 1,1 
milioane kWh".

Măsuri importante au fost luate 
în întreprindere și pentru redu
cerea celorlalte consumuri speci
fice. S-a acționat îndeosebi pentru 
valorificarea la maximum a mate
rialelor refolosibile, respectiv pen
tru stabilirea unor rețete optime 
de valorificare a anozilor și rein
troducerea integrală în procesul de 
fabricație a criolitului, care este 
un material importat..

Preocupările perseverente pen
tru buna gospodărire a resurselor 
materiale și energetice au stat, de 
fapt, la baza reducerii cheltuielilor 
totale cu 3,3 lei la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă în trei trimestre din 
acest an. Concomitent, este de re
levat faptul că la aluminiul româ
nesc s-a Îmbunătățit cursul de re
venire pe piața externă datorită 
calității sale recunoscute de către 
parteneri. Totodată, se cuvine să 
adăugăm că se fac eforturi tot mai 
intense pentru a comercializa în 
mai mare măsură aluminiul pre

zeci de mii de MWh energie elec
trică. Care sînt cauzele acestor de
pășiri? Cuptoarele de la secția nr. 2 
funcționează la libera apreciere a 
celor care le deservesc, fiindcă lip
sesc instalațiile de dozare a mate
riilor prime. Practic, minereurile 
nu se introduc în cuptoare așa cum 
prevăd rețetele de fabricație, ci 
cantitățile se cîntăresc doar din... 
ochi. „Instalațiile de dozare, produ
se de întreprinderea «Automatica» 

din București — ne spune maistrul 
Mihai Iosub — nu au funcționat 
deloc în cei trei ani de cînd au fost 
puse în funcțiune".

Influențe negative asupra func
ționării ritmice și la parametrii 
normali a cuptoarelor au avut și 
anumite deficiențe ce s-au mani
festat la secția de dozare. Uneori, 
în cuptoare au fost introduse mi
nereuri amestecate și, astfel, în loc 
să se producă feroaliajele planifi
cate, s-au realizat... rebuturi, con- 
sumîndu-se inutil energia electri
că. Desele cazuri de indisciplină 
tehnologică, cum ar fi funcționar- 
rea cuptoarelor cu electrozii di
mensionați necorespunzător sau cu 
arc electric deecihis, ca și existența 
unor neajunsuri în urmărirea con
sumului de energie pe fluxul teh
nologic au generat creșterea con
sumului de energie peste normele 
stabilite.

Trebuie spus însă că toate aceste 

lucrat superior în întreprinderea 
specializată, aflată în apropiere, 
precum și în noua unitate, recent 
intrată în funcțiune, care fabrică 
pistoane speciale pentru autotu
risme.

Așadar, reducerea consumului 
de energie electrică la întreprin
derea de aluminiu din Slatina se 
datorește, în primul rînd,' promo
vării tehnicii celei mai avansate. 
Dar nu-i mai puțin adevărat că la 
aceasta au contribuit substanțial 
și organizarea mai bună a produc
ției și a muncii, întărirea ordinii 
și disciplinei în muncă, a spiritu
lui gospodăresc al colectivului. în 
acest scop, a fost desfășurată o 
amplă activitate politico-educa- 
tivă, astfel ca fiecare om al mun
cii să înțeleagă cît mai bine sem
nificația economisirii energiei 
electrice, s-au intensificat acțiu
nile de control și autocontrol. Ge
neralizarea acordului global a 
creat condiții și mal bune de În
deplinire a acestui obiectiv ce stă 
în fața puternicului colectiv de 
metalurgiști de la Slatina.

Cele mai bune rezultate în re
ducerea consumurilor energetice 
au fost obținute de colectivele din 
secțiile fruntașe ale întreprinderii: 
electroliză 1 și 3, turnătorie și 
anozi. BUhădară, In halele 1 șl 3 
de electroliză, consumul de ener
gie electrică pe tona de aluminiu 
a fost mai mic decît cel normat cu 
19 kWh și, respectiv, cu 11 kWh. 
Experiența acumulată aici urmea
ză acum să fie generalizată și in 
celelalte secții de producție, astfel 
Incit aluminiul să fie produs cu 
consumuri cit mai redusa de 
energie.

Ion MARIN 
lancu VOICU

j 
cauze slnlt cunoscute atft de teh
nologi, rit și de personalul me- 
cano-energetia din combinat. Acum 
se acționează mai stăruitor pentru 
eliminarea lor. Ca urmare, la une
le sortimente de feroaliaje se în
registrează reduceri apreciabile 
ale normelor de consum. Esențial 
este însă ca spiritul gospodăresc al 
colectivului să se afirme și mai 
puternic la fiecare loc de muncă, 
pentru a se închide toate canalele 
risipei.

Nu se poate trece totuși cu vede
rea că. în ultima vreme, eforturile 
metalurgiștilor tulceni pentru redu
cerea consumului de energie au fost 
Îngreunate din cauza înitreruperi- 
lor în alimentarea cu energie a 
cuptoarelor de feroaliaje. „Din a- 
ceastă cauză — preciza inginerul 
Cristian Boiangiu, directorul com
binatului — înregistrăm o restanță 
la producția de feroaliaje de peste 
5 000 tone. Și trebuie să se știe că, 
după o oprire neprevăzută, pentru 
atingerea parametrilor de funcțio
nare stabiliți se consumă o canti
tate mult mai mare de energie 
electrică decît este necesară pen
tru elaborarea unei șarje".

Un calcul sumar araită că, din 
această cauză, în luna octombrie 
s-au consumat fără să se producă 
nimic peste 30 000 MWh. Iată de 
ce subliniem necesitatea ca efortu
rile metalurgiștilor tulceni pentru 
reducerea consumului de energie 
electrică să fie susținute și de Mi
nisterul Energiei Electrice, care 
are datoria să furnizeze energia în 
mod ritmic, la nivelul cotelor re
partizate.

Neculal AMIHULESE1
corespondentul „Scînteii"

Zile de vîrf la bazele de recepție, unde se primește 
cepție Chiriacu,

recolta toamnei acesteia, in fotografie : la baza de re- 
județul Giurgiu Foto : N. Buică

Multe exemple bune care trebuie urmate 
si de unitățile vecine» »

Luna noiembrie, cu vreme rece 
și ploioasă, după cum anunță me
teorologii, a sosit, ceea ce consti
tuie un motiv serios pentru înche
ierea neîntîrziată a lucrărilor din 
cimp. Dar nu numai timpul înain
tat trebuie să-i mobilizeze pe orga
nizatorii campaniei agricole de 
toamnă să se grăbească, ci mai ales 
faptul că la această oră se află încă 
In cimp mari cantități de produse 
agricole. în acest an, în județul 
Giurgiu s-a realizat o producțfe 
bună de porumb. Recordul îl dețin, 
ca și anul trecut, membrii coopera
tivei agricole Călugăreni, care au 
realizat, în condiții de neirigare, 
peste 12 000 kg porumb la hectar. 
Practic, cooperatorii din Călugă
reni au livrat la fondul de stat și 
la F.N.C. aproape întreaga canti
tate de porumb contractată; folo
sind la transport cele peste 150 
atelaje care făceau cite trei și pa
tru drumuri zilnic.

Și în alte cooperative agricole — 
Braniștea, Oinacu, Vidra, Bolintin 
Vale și Greaca — transportul po
rumbului la bazele de recepție a 
fost temeinic organizat. în consi
liul agroindustrial Vedea s-a în

Acțiuni eficiente pentru urgentarea 
recoltării si livrării sfeclei de zahăr

Doljul- se numără printre jude
țele mari cultivatoare de sfeclă de 
zahăr. Din cele 13 960 hectare ocu
pate cu această importantă plantă 
tehnică s-au recoltat, pînă în seara 
zilei de 31 octombrie, 7 592 hectare. 
Pornind de la faptul că această 
lucrare este întîrziată, comanda
mentul județean pentru agricul
tură a hotărît intensificarea recol
tării și transportului producției din 
cimp. în acest scop, în fiecare con
siliu agroindustrial și chiar uni
tate agricolă a fost repartizat cite 
un activist de partid care să coor
doneze direct această acțiune pînă 
la finalizarea ei. De asemenea, în
treprinderea județeană de trans
porturi auto a suplimentat numă
rul de autocamioane. Astfel-, capa
citatea zilnică de transport a spo
rit de la 2 720 tone la 4 545 tone. 
Mii de oameni au fost mobilizați 
la recoltarea sfeclei de zahăr, care 
apoi este scoasă din cimp la cape
tele tarlalelor cu ajutorul a peste 
1 500 de atelaje. Recoltarea meca
nizată se face cu 50 de combine

Fructele din livezi să 
neîntîrziat de unitățile

fie preluate
beneficiare!

Din livezile argeșene au fost li
vrate în această toamnă circa 25 000 
tone mere și, potrivit ultimelor 
evaluări, ar mai putea fi livrate cel 
puțin 20 000 tone. Aceasta cu con
diția să fie eliminate neajunsurile 
ce se înregistrează la preluarea 
producției de fructe. Semnalul vi
zează mai ales pe acei beneficiari 
care, potrivit balanței întocmite de 
organele centrale de specialitate, 
urmează să preia din județul Argeș 
circa 12 000 tone mere. Este vorba 
de I.L.F.-urile Galați, Giurgiu, Te
leorman, Tulcea, Brăila, Călărași, 
care nu au preluat ■ nici măcar 10 
la sută din cantitățile contractate, 
în momentul de față se află în li
vezi aproape 10 000 tone de mere 
recoltate, care imobilizează aproape 
toate ambalajele de care dispune 
trustul județean horticol. Restul 
ambalajelor — circ;; 42 000 de con- 
teinere — trebuia asigurat de uni
tățile beneficiare din județele 
amintite.

în județul Argeș, ce-i drept, acest 
an a fost foarte bun pentru pomi
cultură. Dar producția de mere nu 
este mai mare decit cea planifi
cată. Prin urmare, nu poate fi in
vocată existența unei supraproduc
ții de mere. După cite am fost in
formați, pentru această cantitate au 
fost stabilite, încă prin plan, desti
nații precise de desfacere : livrări 
către alte județe pentru consumul 
în stare proaspătă, pentru indus

cheiat . transportul Întregii cantități 
de porumb, ca urmare a unei bune 
organizări a muncii, astfel că, acum, 
întreaga forță mecanică și umană 
este mobilizată la terminarea la 
data stabilită a arăturilor adinei de 
toamnă, la recoltarea ultimelor can
tități de furaje.

Duminică și apoi în cursul zilei

GIURGIU
de luni, mii de oameni ai muncii 
de pe ogoarele județului au partici
pat la lucrările din cimp, fiind pu
ternic mobilizați de îndemnurile 
însuflețitoare cuprinse în Mesajul 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul „Zilei recol
tei". Folosindu-se aproape 3 000 de 
atelaje la transportul porumbului 
din cimp, duminică au fost trans
portate la bazele de recepție peste 
2 000 de tone. Cu ceea ce s-a trans
portat în această zi. livrările la 
fondul de stat au ajuns la 121 000 
de tone.

Sînt însă unități vecine cu cele

KS-6, cu ajutorul cărora producția 
este strînsă zilnic de pe 200 hec
tare.

Oamenii muncii de pe ogoarele 
doljene, puternic mobilizați de 
Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat cu prilejul „Zi-

DOU
lei recoltei", au intensificat mult 
ritmul lucrărilor. Dealtfel, coope
rativele agricole Verbița, Coțofenii 
din Dos, Cornu, Radomir, Dioști, 
precum și consiliile agroindustria
le Zănoaga și Cîrcea au încheiat 
recoltarea sfeclei de zahăr. Am 
urmărit cum se desfășoară lucră
rile în cîteva unități agricole cu 
mare pondere în cultura acestei 
plante tehnice.

La C.A.P. „Unirea Principatelor" 
din Goicea Mare, sub directa su
praveghere și îndrumare a tovară
șului Dumitru Dinișor, sute de 

trializare și ce să' se conserve în 
depozitele proprii ale județului. 
Dacă lucrurile stau așa, de ce oare 
organele centrale în drept nu în
treprind măsurile de rigoare pentru 
ca toți cei în cauză să-și îndepli
nească obligațiile ce le revin ?

Ceea ce vrem să semnalăm în 
rîndurile de față este că, în județul 
Argeș, există la această dată o 
cantitate foarte mare de mere care

ARGEȘ
nu are desfacerea asigurată. Acum, 
cînd vremea s-a răcit, unele unități 
agricole abia 'au livrat 70 la sută 
din producția de mere realizată. Cu 
toate eforturile organelor județene 
de a suplini pe plan local deficitul 
de ambalaje, la care s-a ajuns ca 
urmare a nerespectării obligațiilor 
contractuale de către județele be
neficiare amintite, mulți producă
tori au fost nevoiți să depoziteze 
merele în grămezi, la marginea li
vezilor. Oricine își poate lesne 
imagina în ce stare vor ajunge 
fructele peste 2—3 săptămîni.

Problema valorificării producției 
de mere realizate în acest an în 
județul Argeș este însă mult mai 
complexă pentru a fi redusă num3i 
la modul în care unitățile benefi
ciare își respectă sau nu obligațiile 
contractuale ce le revin. Admițînd 

amintite care nu oferă deloc un 
exemplu de bună organizare, unde 
transportul produselor întîrzie. La 
cooperativele agricole Daia, Stoie- 
nești, Hulubești, Schitu, Putineiu, 
Vieru, Gogoșari, Prundu, Stănești 
și la întreprinderea agricolă de stat 
Giurgiu se află incă pe cimp mari 
cantități de porumb, ce trebuie d«J 
urgență transportat și livrat la fon
dul de stat.

întrucîț pe cimp se află încă o 
cantitate de peste 10 000 tone po
rumb, ce-i drept așezat pe paturi 
de cocenirTbaanaamemJl' .radeț;an' 
pentru agricultură a întreprins o 
serie de măsuri urgente, astfel ca 
întreaga cantitate să fie transpor
tată la bazele de recepție și în uni
tăți. Au fost concentrate la trans
port toate forțele mecanice, apelîn- 
du-se și la mijloacele aparținînd 
unităților industriale ale județului, 
precum și toate atelajele din co
mune. Există așadar toate condi
țiile ca, în timp scurt, întreaga re
coltă de porumb să fie pusă la 
adăpost.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scînteii" 

cooperatori au ieșit încă din zorV 
în cimp. Sfecla recoltată era trans
portată cu atelajele la capătul taf- 
lalelor, de unde mijloacele de 
transport auto o duceau in bază. 
De menționat organizarea ’ temei
nică a muncii, grija pentru, ca ni
mic să nu se risipească. Bine orga
nizat se lucra și în cooperativele 
agricole „înainte" și „Viață nouă" 
din Poiana Mare, care, alături de 
cele din Scăești, Calafat, Locus- 
teni, Padea și Drănic, se află în 
fruntea unităților agricole din ju
deț. Așa cum ne spunea inginerul 
Dumitru Toader, director adjunct 
la direcția generală a agriculturii, 
s-a îmbunătățit simțitor și trans
portul sfeclei de zahăr la bazele 
de recepție. Practic, în seara zilei 
de 31 octombrie se mai aflau în 
cimp — ce-i drept bine depozitate 
— 30 000 tone sfeclă de zahăr, care 
în zilele următoare vor fi trans
portate la fabrică.

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scînteii" 

că pînă la urmă I.L.F.-urile /ta' 
cauză vor prelua toate cantitățile, 
și atunci în unitățile producătoare 
din județul Argeș vor mai rămine 
25 000 tone mere, din care doar 
14 000—15 000 tone vor putea fi va
lorificate prin industrializare. Ce 
se va întîmpla cu restul produc
ției ? Este greu de spus. Depozi
tele din județ sînt mult mai mici 
pentru a conserva disponibilul de 
mere.

Intr-o situație cu totul deosebită 
se află producătorii individuali, 
sector din care nu s-a preluat pînă 
acum nici măcar 20 la sută din 
cantitatea totală de mere realizată. 
Zilele acestea am întîlnit mulți 
producători care au inceput să-și 
vindă merele la centrele de distila
re ale întreprinderii vței și vinului 
la prețuri scăzute, îneît abia își re
cuperau cheltuielile de transport.

Supunem atenției Ministerului 
Agriculturii, organelor care au răs
punderi în producerea și valorifi
carea fructelor această situație nu 
numai pentru a cere acestor foruri 
să asigure desfacerea rapidă a în
tregii producții de mere din acest 
an, ci mai ales pentru a îndemna 
la o analiză foarte atentă care să 
pună în evidență cauzele ce deter
mină marile anomalii din acest do
meniu și șă ia măsurile ce se 
cuvin.

Iosif POP 
Gh. CIRSTEA________________7
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MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE

VIBRANT ECOU AL MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI ALE TBVABAROLBI NICDLAE CEAOSESCO? 
~ AL APELULUI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI $1 UNITARI SOCIALISTE

IN ÎNTREAGA TARĂ
In întreaga țară au loc numeroase manifestări politico-educative 

consacrate împlinirii a 65 de ani de la făurirea statului național 
unitar român, eveniment de însemnătate epocală In istoria țârii, In 
drumul spre făurirea patriei socialiste de astăzi, liberă, independentă 
|l suverană.

Cinstind lupta Înaintașilor, cinstind marea Unire, participanțll la 
aceste manifestări evocatoare, toți cetățenii patriei, fără deosebire de 
naționalitate, Iși amplifică tot mai mult eforturile închinate înfloririi ți 
afirmării patriei socialiste, creșterii necontenite a prestigiului ei interna
țional.

La Cabinetul Județean Cluj pen
tru activitatea ideologică si poli- 
tico-educativă s-au desfășurat lu
crările simpozionului cu tema 
„Lupta pentru unitate național-sta- 
tală si independentă — trăsătură 
fundamentală a românilor". dedicat 
Împlinirii a 65 de ani de la marea 
Unire din 1918. Cu acest prilej, a- 
cademicieni, profesori universitari, 
cercetători au relevat, pe baza do
cumentelor istorice. năzuințele 
multiseculare ale poporului român 
de a trăi intr-un stat unitar, liber 
si independent, au subliniat activi
tatea si lupta maselor populare, a 
marilor gînditori progresist! Si Pa
triot! al epocii pentru realizarea 
Unirii, adeziunea naționalităților 
conlocuitoare la acest măreț act is
toric. recunoașterea internațională 
a Unirii. A fost evidențiat faptul că 
lupta pentru unitate, independență 
si suveranitate națională a poporu
lui nostru a fost ridicată pe trepte 
superioare in anii revoluției si con
strucției socialiste, Îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
de cînd la cirma destinelor națiu
nii române se află tovarășul Nicolae 
Ceausescu, neobosit luptător revo
luționar pentru apărarea indepen
dentei si suveranității naționale, 
pentru realizarea si consolidarea 
unității tuturor oamenilor muncii 
români, maghiari, germani ti de 
alte naționalități.

La Dej, tn organizarea Comitetu
lui municipal de partid, a avut loc 
un simpozion închinat aceluiași e- 
veniment, tn cadrul căruia au fost 
prezentate comunicările : „Con
știința unității naționale — per
manentă a istoriei poporului ro
mân**,  „înfăptuirea idealului da

(Urmare din pag. I)
eumetanțe diplomatice, ci consfin
țire» unei realități profund obiec
tive, a unei uniri care a durat din- 
totdeauna in sufletele românești, 
așa cum o confirmă limba, folclo
rul, in general, creația populară și 
toate elementele etnografice din 
cultura națională. Dacă scriitorii 
au ținut trează ideea unității na- 
țîonale. țrebdîe ’ spus că “ poporul 
român și-a cucerit unirea, a plă
tit-o din greu cu lacrimi, cu su
doare și cu singe, de-a lungul unei 
zbuciumate și aspre istorii, durind 
pe meleagurile strămoșești o cul
tură originală și înfloritoare, o ci
vilizație distinctă. „Istoria români
lor ne arată — scria, la 1879, Ion 
Ghida în Convorbiri economice ■— 
eă unirea a fost totdeauna țelul cel 
mai dorit al lor, de la descălecă
toare și pînă astăzi, ea a germinat 
nu numai in spiritul bărbaților 
acelora care au Îndrăznit a cugeta 
glorie și mărire pentru poporul ro
mân, dar obiar în spiritele acelora 
care nu s-au suit cu gîndul decît 
pină la conservarea gintei. Ori de 
cite ori viitorul a surâs României, 
fiii ei nu au lipsit de a aspira către 
unire".

Prin rădăcina lor străveche daco- 
\ romană, înfiptă de milenii într-un 

relief unitar și armonios, fecundată 
cfe-a lungul vremii cu alta semin
ții, românii — înfruntînd vitregia 
unei istorii viforite care i-au des
părțit brutal în provincii supuse de 
diverse stăplniri străine — s-au 
simțit de la începuturi una — cum 
zice cronicarul — membrii aceleiași 
familii etnice. Gîndul de a se uni 
într-un singur stat în granițele lor 
firești i-a urmărit de-a lungul în
tregii lor istorii. In urmă eu aproa
pe patru veacuri, Mihai Viteazul 
plătește cu capul Îndrăzneala de 
a-1 înfăptui pentru prima dată, tot 
la Alba Iulia. Parțial, gîndul acesta 
s-a Împlinit la 1859 prin Unirea 
Moldovei cu Muntenia, ale cărei 
semnificații C. A. Rosettl le-a defi
nit Intr-un chip strălucit în „Pro
iectul de adresă a adunării ad-hoc 
din Țara Românească către adu
narea ad-hoc a Moldovei" : „Luind 
în privire că dorința cea mai mare, 
cea mai generală, acea hrănită de 
toate generațiile trecute, acea care 
este sufletul generației viitoare, 
este Unirea Principatelor într-un 
singur stat — o unire care este fi
rească, legiuită și neapărată, pen
tru că în Moldova și in Valabia 
sintem același popor, omogen, 
identic ca nici un altul, pentru că 
avem același început, același nume, 
aceeași limbă, aceeași religie, 
aceeași istorie, aceeași civilizație, 
aceleași lîtefltuții, aceleași legi și 
obiceiuri, aceleași temeri și ace
leași speranțe, aceleași trebuințe 
de îndestulat, aceleași hotare de 
păzit, aceleași dureri 1 în trecut, 
același viitor de asigurat și, in 
sfîrșit, aceeași misie de împlinit".

Un gind asemănător, cu cuvinte 
aproape identice, vor exprima mai 
tirziu Kogălniceanu cu privire la 
cucerirea independenței de stat și 
Vasile Goldiș cu privire la Unirea 
de la Alba Iulia.

Românii, indiferent de provincia 
In care locuiau, vorbeau, au vorbit 
la fel, au cintat aceleași doine și 
balade ; au suferit de același dor 
și l-au trăit in același chip gingaș 
și dureros de dulce, cum l-a sinte
tizat pentru toți Eminescu sau 
Bl aga in dorul-dor ; au deprins 
aceleași obiceiuri și legi ale pămîn- 
tului și și-an unit înțelepciunea in 
aceleași proverbe și zicători, creînd 
împreună aceiași eroi de basm, de 
mit și de legendă pe care i-au im
pus in veșnicii Ion Creangă și Mi
hail Sadoveanu.

Românii de pretutindeni au 
muncit cu același tip de unelte, au 
croat aceleași datini șl obiceiuri, 
și-au sădit melancolia și durerea, 
elanurile și poticnirile, idealurile și 
nădejdile în aceleași structuri pro
zodice, lăsîndu-le să umble de la 
unii Ia alții pe picioare de iambi 

\ sau de trohei, din Maramureș în 

unire". ..Contribuția comesenilor la 
reîntregirea patriei".

*

Numeroase școli generale șl licee 
din județele Alba, Arad, Cluj, 
Timiș și Vrancea au găzduit sim
pozioane consacrate aniversării a 
65 de ani de la actul istoric din 
1 Decembrie 1918, in cadrul cărora 
au avut loc expuneri și dezbateri 
pe marginea unor probleme de 
mare Însemnătate pentru educarea 
patriotică a tinerei generații, cum 
sint formarea limbii și a poporului 
român și lupta seculară a poporu
lui nostru pentru unitate și inde
pendență națională.

In cadrul altor manifestări dedi
cate aniversării Unirii de la 1 De
cembrie 1918, elevii și studenții din 
întreaga țară vor lua parte la dru
meții și excursii tematice, pe ala 
căror itinerare sint înscrise locuri 
și monumente legate de lupta po
porului nostru pentru unitate și 
libertate socială și națională.

La Sebeș, sub egida Muzeului de 
istorie și a bibliotecii județene, a 
avut loc un recital de versuri de
dicate Unirii de acum 65 de ani ; 
Casa orășenească de cultură din 
Aiud a găzduit montajul literar- 
muzical intitulat „La Alba Iulia în 
cetate**,  pregătit și susținut de 
membrii cenaclului literar din lo
calitate, iar la biblioteca din Blaj 
a avut loc o masă rotundă pe tema 
„Idealul unității și libertății na
ționale oglindit în literatură". De 
asemenea, la biblioteca din orașul 
Zlatna a- fost deschisă o expoziție 
de carte social-politică și beletris
tică, iar școlile din Cîmpeni au 
organizat manifestări consacrate 
cinstirii eroilor neamului.

Dobrogaa, din Banat Înspre Moldo
va, din Oltenia în Arde .1 și din 
toate părțile, simbolic, parcă, în
spre Țara Românească, nume în
drăgit de toți, cu care așteptau să 
acopere odată întreg pămîntul ță
rii, așa cum s-a întîmplat la 1 de
cembrie 1918 prih acea „manifes
tare grandioasă a conștiinței noas
tre naționale" care înscria „o pa
gină dc glorie pe urma Adunării 
de U Blaj".

Unirea a fost visul secular al ro
mânilor și gindul lor cel mai sta
tornic, gîndul care a biruit și a 
rămas biruitor în urma acțiunilor 
clasei muncitoare, a țărănimii și a 
intelectualilor patrioți. „încunu
nare a aspirațiilor de veacuri ale 
poporului nostru —- spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
pentru eliberarea națională, rezul
tat al luptei celor mai înaintate forțe 
social-politice ale vremii — în cadrul 
cărora rolul hotărîtor I-au avut 
masele populare — unirea din 1918 
a reprezentat o adevărată piatră de 
hotar in dezvoltarea României moderne".

Un vis atîta vreme neîmplinit, o 
năzuință organică a tuturor româ
nilor s-a întrupat în actul Unirii 
de la Alba-Iulia, al cărui autor și 
erou a fost poporul, cum atît de 
răspicat și de convingător ne-o 
spun și scriitorii care au participat 
la el sau numai l-au evocat: Oc
tavian Goga, Liviu Rebreanu, Aron 
Cotruș, Eugen Goga, Lucian Blaga, 
Tudor Argbezi, Vasile Voiculescu, 
Ion Agârbiceanu, Horia Petra-Pe- 
trescu, Valeriu Braniște, Valeria 
Bora, Emil Isac și atîția alții.

A fost atunci o uriașă descătu
șare de energii, o bucurie populară 
fără seamă, o manifestare grandi
oasă de epopee națională care-șl 
așteaptă încă reflectarea in pagini, 
de cărți sau în opere de artă. '

S-a afirmat atunci cu o forță 
nestăvilită tot oeea ce poporul ro
mân adunase de-a lungul veacu
rilor mai bun în sufletul lui. Ast
fel, proverbiala omenie româneas
că s-a reflectat nemijlocit în do
cumentele acestui măreț act isto
ric. De aceea, ecourile lui atît de 
umaniste au răsunat puternic în 
conștiința popoarelor. Cităm ari
cind cu îndreptățită mindrie pa
triotică un fragment pilduitor din 
„Manifestul către popoarele lu
mii" : „Națiunea română din Un
garia și Transilvania nu dorește să 
stăpinească asupra altor neamuri. 
(...) Națiunea română prin ființa sa 
însăși este întruparea democrației 
celei mai desăvîrșite. Pe teritoriul 
ei strămoșesc națiunea română 
este gata a asigura fiecărui popor 
deplina libertate națională și orga
nizarea sa în stat liber și indepen
dent o va întocmi pe temeiurile 
democrației care va asigura tuturor 
indivizilor aflători pe teritoriul 
său egalitatea condițiunilor de via
ță, unicul mijloc al desăvîrșirii 
omenești". Idei generoase, idei 
umanitare și democratice care în
călzeau inimile a milioane de oa
meni; le vorbeau despre frumuse
țea morală a poporului român, 
despre înțelepciunea lui politică, 
în Unirea de la Alba Iulia se re
flecta o istorie bimilenară, se con
centra, ca în focarul unei imense 
lentile, un Întreg trecut eroic, cu 
toate jertfele și aspirațiile sale, lu- 
minînd drumurile viitorului — in 
care poporul român mai avea încă 
multe de făcut pentru deplina rea
lizare a năzuințelor sale de drep
tate socială, independență și suve
ranitate națională, progres și pros
peritate.

Firește, multe din idealurile șl 
dezideratele constituite într-un 
lung proces Istoric și exprimate de 
actul Unirii de la Alba Iulia, n-au 
putut fi realizate in condițiile 
vechil societăți. înfăptuirea lor de- 
plină trebuia să aibă loc, tot in
tr-un proces istoric căruia i-a dat 
dimensiuni noi, revoluționare, 
epoca noastră socialistă. Numai 
revoluția socialistă, condusă de 
Psytidul Comunist Român, putea 
în mod obiectiv să rezolve pe de

Manifestări similare au avut loc 
la Abrud, Cugir. Roșia Montană, 
Avram Iancu, Teiuș. Ighiu. Unirea 
ei in alte localități rurale si ur
bane ale județului Alba.

★
Stațiunea Călimănești-Căciulata 

H găzduit primul colocviu național 
cu tema ..Studii asupra frontiere
lor romane", inițiat de Comitetul 
județean de cultură și educație so
cialistă Vîlcea si Muzeul județean 
Vîlcea, în colaborare cu Muzeul Mi
litar Central din București, ma
nifestare consacrată aniversării a 65 
de ani de la făurirea statului na
tional unitar român.

Au luat parte cadre didactice 
universitare, cercetători și muzeo
grafi de la facultățile de istorie, in
stitutele și muzeele de arheologie 
și istorie din București. Cluj-Na- 
poca. Timișoara. Constanta. Cra
iova. Pitești si Rîmnicu Vîlcea. Co
locviul a relevat principalele as
pecte ale cercetării frontierelor ro
mane de pe teritoriul României, 
stadiul actual al investigațiilor de 
pe „Limes Alutanus". în lumina 
recentelor descoperiri arheologice 
din perimetrul unor localități si
tuate pe cursul mijlociu al ciulul 
Olt. importanța cercetării vestigii
lor fostelor fortificații romane din 
această zonă, în Transilvania si Do- 
brogea.

★
Un simpozion pe teme de Isto

rie. marcînd Începutul manifestă
rilor care vor fi organizate în ju
dețul Dolj cu prilejul celei de-a 
65-a aniversări de la făurirea sta
tului național unitar român, a avut 
loc si la Universitatea din Craio
va. Au fost prezentate comunică
rile „Unitatea națională și stata
lă in concepția Partidului Comu
nist Român, a secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceausescu", 
„Probleme ale istoriografiei româ
ne în istoriografia străină" și „Me
todologia istoriei contemporane a 
României în lumina operei tova
rășului Nicolae Ceaușescu".

Cu aceeași ocazie, în holul uni
versității a fost deschisă o expo
ziție de carte cu tematică istorică.

(Agerpres)

plin, principial, năzuințele da 
veacuri ale poporului român. Mul
te din idealurile multiseculare ala 
românilor șl ale naționalităților 
conlocuitoare rămăseseră neînfăp
tuite în perioada interbelică. Neîm- 
plinirea lor nu putea asigura de
plina unire umană, era greu să se 
unească proletarul cu patronul, 
boierul, groful sau baronul cu ro
bul pămîntului. Pentru deplina 
unire sufletească era nevoie de re
voluția socialistă, de noua orân
duire socială.

Profundele transformări econo
mice, politice și sociale care au 
avut loc după 23 August 1944 — de 
la care vom sărbători la anul vii
tor 40 de ani — au deschis perspec
tive largi înfăptuirii idealurilor de 
veacuri ale poporului român, stă- 
pîn pe soarta sa într-o țară înflo
ritoare, liberă și independentă, în 
care întreaga națiune muncește în
frățită și se bucură de roadele 
muncii sale. Concomitent cu con
tinua creștere a nivelului de trai al 
celor ce muncesc se asigură, pentru 
cele mai largi mase populare — 
români, maghiari, germani, sîrbi și 
de alte naționalități — nu numai 
accesul la cultură, în calitate de 
consumatori ai ei. ci și posibilită
țile de a crea cultură. Strâns unițî 
în jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul României de 
azi, înfrățiți în muncă și idealuri, 
toți cetățenii țării, fără deosebire 
de naționalitate, uniți deplin în cu
get și simțiri, pe baza ideologiei 
revoluționare a clasei muncitoare, 
beneficiază egal de roadele unirii 
și ale socialismului.

Dezideratul de Ia 1918, după care 
„va trebui să asigurăm tuturor 
neamurilor și tuturor indivizilor 
conlocuitori pe pămintul românesc 
aceleași drepturi și aceleași dato
rii" — s-a înfăptuit exemplar in 
orînduirea noastră socialistă. Odată 
cu el se înfăptuiesc toate marile 
deziderate care au călăuzit lupta 
multiseculară pentru unire a po
porului . român intr-un stat suveran 
și independent.

Știm cu toții că nu poate fi o re
cunoștință mai sinceră și mai reală 
pentru memoria precursorilor de- 
cit îhdeplinindu-le idealurile, lu- 
minînd prin scrierile noastre sen
surile majore și trainice ale luptei 
lor. E o onoare pentru scriitorii de 
azi să constate că acest gind a mo
bilizat mulți slujitori ai literelor la 
masa de scris, că prin operele lor 
acest gind trece ca o pioasă lu
mină. Firește, o asemenea temă 
majoră, ca aceea a unirii și a uni
tății întregului popor în condițiile 
socialismului nu se circumscrie 
doar la o dată de calendar. Ea a 
creat o întreagă literatură, de la 
cronicari la corifeii Școlii Arde
lene, de la ei la pașoptiști și scrii
torii Unirii de la 1859 sau ai Răz
boiului de independență.

în acest context, ne amintim cu 
plăcere de vorbele, profetice ale 
profesorului sas Andreas Well- 
mann, care, cunoscînd și crezînd în 
geniul poporului român, scria pe la 
1843 : „In națiunea română zace 
sămința bogată a unui popor pe 
care îl așteaptă un viitor frumos șl 
mare, dacă însușirile sale de căpe
tenie se vor dezvolta cum se cu
vine". Acest viitor frumos și mare 
este, fără îndoială, prezentul nos
tru socialist.

Partidul Comunist Român, folo- 
sindu-se de marea forță de înrâu
rire pe care o are literatura, spri
jinit cu dăruire de scriitori, a știut 
să dezvolte plenar însușirile de că
petenie ale poporului, deschizînd 
tot mai larg calea spre acel „viitor 
frumos și mare" pe care-1 prefigu
rează cu un strălucit talent opere 
dintre cele mai de seamă ale lite
raturii române actuale, care, nu ne 
îndoim, vor fi mereu mai nume
roase și mai valoroase, avînd darul 
să cimenteze pentru veșnicii 
Unirea de la 1918 și unitatea de 
nezdruncinat a națiunii noastre so
cialiste in jurul centrului ei vital, 
Partidul Comunist Român.

ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII

In timpul adunării oamenilor muncii din municipiul Focșani Foto : Costică Radu

„Uriașele resurse irosite prin înarmări 
să fie folosite pentru progresul umanității**

„Să făurim cea mai puternica arma - 
arma unității, popoarelor, a păcii 

si colaborării1*>
Peste 35 000 de locuitori al muni

cipiului Tg. Jiu au luat parte la un 
impresionant marș și o mare adu
nare populară pentru pace și dezar
mare. Asemenea întregii noastre 
națiuni, ei s-au alăturat glasului 
energic al opiniei publice mondia
le. cerind să se facă totul pentru 
instaurarea păcii și destinderii în 
lume, cu convingerea că ceea ce au 
de realizat din grandiosul program 
al partidului poate prinde viată nu
mai într-un climat de pace și cola
borare.

Cuvintul de deschidere a adună
rii a fost rostit de Gheorghe Ciurez, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Tg. Jiu al P.C.R., primarul 
municipiului, care a relevat acțiu
nile ferme si consecvente ale pre
ședintelui tării noastre pentru tri
umful unei politici cu adevărat noi 
în viata internațională. în consens 
cu dorința de pace și colaborare a 
maselor largi populare, a forțelor 
progresiste din întreaga lume. „Noi, 
muncitorii din Tg. Jiu, dorim ca 
produsele noastre, bunurile mate
riale pe care le realizăm să contri
buie la ridicarea nivelului de viată 
materială și spirituală a poporului, 
la apropierea dintre națiunea noas
tră și celelalte națiuni ale lumii și 
să nu fie distruse de pîrjolul unui 
război" — a afirmat Gavril Ciu- 
bucă, lăcătuș mecanic la Combina
tul de lianți și azbociment. „Noi, cei 
ce ne ocupăm de instruirea si edu
carea tinetjei generații, vrem să 
muncim, să creăm, să ne creștem 
elevii fără amenințarea distrugerii 
atomice" — a subliniat Cornel An- 
drițoiu, directorul Liceului indus
trial nr. 5. La rândul său. Vasilica 
Popescu, președinta comitetului 
municipal al femeilor, a spus : „Pu
ternic mobilizate de fermitatea șl 
consecventa cu care tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu militează pentru utiliza
rea în scopuri exclusiv pașnice a

Dînd glas celor mal alese gînduri și sentimente de profund devo
tament, de recunoștință și dragoste pe care le nutrim față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, parti- 
cipanții la adunarea pentru dezarmare și pace din municipiul Tg. Jiu 
exprimă, in numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe străvechile 
Și înfloritoarele noastre meleaguri, adeziunea fierbinte la politica in
ternă și externă a partidului și statului, înalta prețuire a strălucitei 
dumneavoastră activități revoluționare, a contribuției remarcabile Ia 
promovarea și apărarea celor mai nobile idealuri de pace, libertate, 
suveranitate și progres ale întregii umanități.

„Continentul nostru are nevoie 
nu de noi rachete, ci de retragerea

și distrugerea
După ce au străbătut principalele 

artere ale municipiului Bistrița, 
purtînd drapele tricolore și roșii, 
portrete, lozinci și pancarte, scan- 
dînd cu glasuri ferme : „Vrem 
pace", „Nu războiului", „Ceaușescu 
— pace", „Ceaușescu — România — 
pacea și prietenia", cei peste 20 000 
de oameni ai muncii din acest stră
vechi oraș transilvan și-au dat în- 
tîlnire în incinta stadionului „Pro
gresul" în cadrul unui impresionant 
miting pentru dezarmare și pace.

Impresionanta manifestare a fost 
deschisă de tovarășul Vaier Cîm- 
pean, președintele consiliului mu
nicipal al F.D.U.S., după care a. luat 
cuvintul maistrul Augustin Gînj, de 
la întreprinderea de produse elec
trotehnice, care a spus : „Continen
tul nostru are nevoie nu de noi 
rachete, ci de retragerea și distru
gerea celor existente".

„Noi știm că pacea reprezintă 
condiția vitală a omenirii, a reafir
mat ia rândul ei tinăra utecistă 
Voichița Tărmure. Viitorul țării e 

Toți cel care trăim pe meleagurile Bistriței și Năsăuduluî ne ex
primăm legitima îngrijorare față de escaladarea cursei înarmărilor nu
cleare și cerem în modul cel mal ferm de a se pune capăt acestei 
evoluții atît de primejdioase pentru soarta umanității. Ne pronunțăm 
răspicat și cu acest prilej în favoarea dezarmării, în primul rind a 
celei nucleare, împotriva instalării de noi rachete cu rază medie de 
acțiune pe continentul nostru, pentru edificarea unei Europe și a 
unei lumi fără arme nucleare, a păcii și dreptății.

rezultatelor științei sî tehnicii con
temporane, cerem ca impresionan
tele cuceriri ale inteligentei umane 
să fie puse numai în slujba pro
gresului și propășirii civilizației". 
Economistul Lazăr C. Ionici, preșe
dintele Comitetului municipal Tg. 
liu al O.D.U.S., a spus : „Cerem, a- 
tături de întregul popor, încetarea 
cursei înarmărilor și ne pronunțăm 
cu hotărâre împotriva amplasării de 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune în Europa". „Noi, tinerii din 
Tg. Jiu, alături de toți cei ce trăiesc 
și muncesc în această parte a pa
triei, de toți cetățenii României so
cialiste, ne pronunțăm cu fermitate 
și curaj împotriva cursei înarmări
lor — a subliniat inginerul Tiberiu 
Albu, secretar al comitetuhii muni
cipal U.T.C. Tinerețea înseamnă 
sete de viață, elan revoluționar, do
rința de a trăi, învăța și munci în
tr-o lume cît mai dreaptă și bună : 
de aceea să construim cea mai pu
ternică armă — arma unității pen
tru dezarmare șl pace". Generalul- 
maior în rezervă Virgil Manta, ve
teran de război, a spus : „Am fost 
combatant în războiul antifascist și 
îmi dau bine seama că sporirea ar
senalelor militare șl cu precădere 
a celor nucleare creează o situație 
extrem de gravă pe continentul 
nostru. Noi. foștii luptători și vete
ranii din războiul antifasoist. ală
turi de întregul popor român, apro
băm din inimă inițiativele și ape
lurile de pace cu larg ecou inter
național ale secretarului general al 
partidului nostru. Ne unim glasu
rile cu glasul răspicat al eroului 
păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și sprijinim chemarea către întrea
ga omenire de a spune un NU ra
chetelor nucleare și războiului".

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participant!! au adoptat 
textul unei telegrame adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune :

celor existente**
în mîinile noastre. Dorim să-1 mo
delăm și să-i consacrăm toată pu
terea noastră creatoare. De aceea 
avem nevoie de pace, prietenie, în
țelegere și colaborare între toate 
națiunile".

„Salvgardarea păcii înseamnă 
apărarea demnității de om — a 
spus Francisc Schweler, directorul 
întreprinderii de sticlărie pentru 
menaj. De aceea, luptînd pentru 
pace și unlndu-ne forțele în jurul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ne 
apărăm dreptul la viață, la viitor, 
apărăm cuceririle și idealurile 
noastre, demnitatea de a fi oa
meni".

Aceleași vibrante sentimente, 
aceeași fermă voință de a face to
tul pentru triumful rațiunii au ex
primat medicul Crăița Ionescu, pio
niera Șoimița Păcurar, maistrul 
constructor Valentin Bonczidai.

La încheierea mitingului a fost 
adoptat textul unei telegrame adre
sate tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune, printre altele :

O grandioasă adunare populară 
consacrată păcii și dezarmării a 
avut loc în bicentenara cetate de 
foc — municipiul Reșița. In piața 
din fata vechii Case muncitorești 
s-au reunit, spre a-și exprima 
înalta apreciere și totala aprobare 
față de strălucitele demersuri 
pentru pace și dezarmare ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, peste 
40 000 de oameni ai muncii reși- 
țeni •— furnaliști, oțelari, lamino- 
riști, constructori de mașini, lu
crători din alte întreprinderi și 
instituții, din' rețelele comercială 
și de ocrotire a sănătății, elevi, 
studenți, gospodine și pensionari.

In cuvintul de deschidere ® 
adunării, Ana Orășan, președinta 
consiliului municipal al F.D.U.S., a 
relevat : „Nutrim, asemenea în
tregului nostru popor, sentimente 
de justificată mîndrie pentru 
faptul că politica de pace este una 
din coordonatele majore ale ac
țiunii României socialiste, ale celui 
mai iubit și respectat fiu al po
porului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu". în cuvintul Său, Eroul 
Muncii Socialiste, maistrul Mihai 
Bîrțu, de la întreprinderea de 
construcții de mașini, a spus: „Pro
ducem, aici la Reșița, din gene
rație în generație, de peste două 
secole, oțel. Ca maistru particip 
la prelucrarea și încorporarea Iul 
în motoare pentru nave, și dorim 
ca acestea să plutească tn liniște 
pe mările și oceanele Terrei. Dorim 
ca uriașele resurse materiale și 
umane irosite astăzi în cursa înar
mărilor să fie folosite în interesul 
dezvoltării tuturor națiunilor". „Ca

Sîntem nespus de minări că, tn numele popr>ulnl român, a cărui 
vocație pașnică s-a manifestai în decursul infr’SM *aI« istorii, dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al României ăe astăzi, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, acțiorud m neabătută consec
vență pentru triumful cauzei dezarmării șjPăcii.

„Acum, pină cind nu e prea tirziu, 
trebuie făcut totul penfru stăvilirea cursei 

înarmărilor"
Cel peste 7 500 de cetățeni al oa

șului Drăgășani reuniți in adula
rea populară consacrată pă^ 
dezarmării și-au reafirmat, Și cu 
acest prilej, deplina lor sdeziune 
Ia politica internă și externă pro
movată cu consecventă ăe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, W țnflăcăra- 
tele chemări cuprinsa îh Apelul 
F.D.U.S,

Deschizînd adunarea, Marin Ne- 
greanu, președintele Consiliului o- 
rășenesc Drăgășani al F.D.U.S., a 
relevat largul ecou, pe plan națio
nal șl internațional, al acțiunilor 
și demersurilor întreprinse de con
ducătorii! partidului și statului nos
tru pentru încetarea cursei înar
mărilor șl salvgardarea păcii.

Luînd cuvîntul, Smaranda Mora- 
rfu, președinta comitetului orășe
nesc al O.D.U.S., a spus : „în nu
mele viitorului nostru, al muncii 
noastre libere șl demne, in numele 
dreptului la viață, spunem un răs
picat NU războiului, NU armelor

Locuitorii orașului Drăgășani, asemenea întregului nostru popor, 
vă asigură, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor 
face tot ce depinde de el pentru Înfăptuirea neabătută a politicii in
terne și externe a partidului și statului nostru, politică ce slujește, 
pe deplin, Interesele supreme de bunăstare șl fericire ale națiunii 
noastre socialiste, idealurile nobile ale păcii, înțelegerii și colaborării 
pașnice între toate popoarele lumii.

Cu prilejul adunărilor au 
fost trimise scrisori amba
sadelor U.R.S.S. și S.U.A. la 
București, ambasadelor tuturor 
statelor europene, precum și 
mesaje către Organizația Națiu
nilor Unite, în care se adresează 

maistru furnalist, a precizat la 
rândul său Ladislau Kapor- 
nyayi, de la combinatul siderur
gic, am mandatul celor peste 
10 000 de oameni al muncii side- 
rurgiști de a transmite conducerii 
superioare de partid*  șl de stat, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, hotărârea noastră fer
mă de a milita cu tot ceea ce avem 
mai bun pentru ca 'intr-adevăr să 
se realizeze dezarmarea". în con
tinuare, ing. Iacob Voia, directorul 
Centrului de cercetare științifică si 
inginerie tehnologică pentru echi
pamente hidroenergetice, Antoaneta 
Rahmann, în numele membrilor 
Organizației Democrației și Uni
tății Socialiste, Lucia Belcea, pre
ședinta comitetului municipal al 
femeilor, loan Betisch, președin
tele consiliului județean al oame
nilor muncii de naționalitate ger
mană, Dan Bud, elev la liceul 
industrial nr, I, și Constantin 
Sprânceană, maistru la întreprinde
rea județeană de construcții-mon- 
taje, au exprimat, în numele co
lectivelor lor, deplina adeziune 
față de chemările conținute îx 
Apelul Frontului Democrației 
Unității Socialiste, față de prPu' 
nerile și întreaga activitatea to" 
varășului Nicolae CeaușeJU ri 
tovarășei Elena Ceaușesc*  pentru 
ca pe planeta noastră r s£ ln* 
staureze un climat de ^ace’ ,ințe* 
iegere șl colaborare, pericolul 
și frica distrugerii jvCleare.

în încheiere, p>'ticipanțil au 
adoptat o telegraf^ adresată to
varășului Nicola Ceaușescu, în 
care se spune : 

nucleare. Europa are nevoie nu de 
arme nucleare, ci de înțelegere și 
colaborare. Acum, pînă nu este 
prea tîrziu, trebuie făcut totul pen
tru stăvilirea cursei înarmărilor". 
Dorinței arzătoare de pace și 
prietenie între popoare î-au dat 
glas și Viorica Pîrvu, secretar al 
comitetului orășenesc al U.T.C., 
tlie Neacșu, președintele consiliu
lui orășenesc al sindicatelor, Came
lia Coroiu, președinta comitetului 
orășenesc al femeilor, pioniera Co
rina Barbu, de la Școala generală 
nr. 2, profesorul Ilie Diaconescu, 
de la Școala generală nr. 8, Sabin 
Diculescu, directorul întreprinderii 
de talpă și încălțăminte din cau
ciuc, Dana Roșoegă, elevă la Școa
la sportivă, Cristian Malancu, elev 
la Liceul industrial.

Intr-o atmosferă de vibrant pa
triotism, participant!! la adunare 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă, in care se 
spune, printre altele : 

chemarea de a se întreprinde 
acțiuni pentru curmarea cursei 
înarmărilor, in primul rind a 
celor nucleare, pentru înfăptui
rea dezarmării și asigurarea 
păcii.
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. I)

treprinse în aceste țâri, evidențiind faptul 
că ele reprezintă un moment de deose
bită importanță în ansamblul dezvoltării 
relațiilor bilaterale, precum ți în sfera 
vieții internaționale.

Aprobînd pe deplin activitatea desfă
șurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe 
parcursul acestor vizite, Comitetul Politic 
Executiv a reliefat contribuția esențială a 
secretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, la înfăptuirea con
secventă a orientărilor Congresului al Xll- 
lea și Conferinței Naționale ole partidului 
in domeniul politicii externe. S-a apre
ciat, cu satisfacție, că aceste vizite, 
urmărite cu viu interes și mîndrie patrio
tică de întregul nostru popor, constituie, 
prin rezultatele fructuoase cu care s-au 
încheiat, un nou ți important moment în 
dezvoltarea multilaterală a raporturilor 
României cu țările respective, în promo
varea politicii de pace ți colaborare a 
partidului ți statului nostru.

A fost evidențiată valoarea deosebită a 
documentelor oficiale, a celorlalte înțele
geri convenite cu prilejul vizitei în REPU
BLICA MALTA, care au dat expresie do
rinței popoarelor român și maltez de a-ți 
lărgi și intensifica cooperarea, atît pe plan 
bilateral, cit și pe târîm internațional, în 
folosul celor două țări, al cauzei păcii, 
destinderii și conlucrării în Europa și in 
lume.

O apreciere deosebită s-a dat vizitei în 
REPUBLICA ARABĂ EGIPT, documentelor 
semnate de președinții celor două țări, 
relevîndu-se puternicele sentimente prie
tenești de care sînt animate popoarele 
român și egiptean, stima și prețuirea de 
care se bucură in Egipt președintele 
Nicolae Ceaușescu, militant consecvent 
și neobosit pentru împlinirea aspirațiilor 
de pace, independență, progres și pros
peritate ale tuturor popoarelor.

S-a apreciat că vizita in REPUBLICA 
DEMOCRATICA SUDAN, dialogul la nivel 
înalt de la Khartum, documentele oficiale 
semnate cu acest prilej creează premise 
dintre cele mai favorabile dezvoltării co
laborării reciproc avantajoase dintre cele 
două țări, corespunzător năzuințelor de

pace, independență și suveranitate na
țională, de înțelegere și conlucrare ale 
popoarelor român ți sudanez.

A fost subliniată însemnătatea vizitei în 
REPUBLICA CIPRU, care conferă un con
ținut tot mai bogat ansamblului relațiilor 
dintre cele două țâri ți popoare, marcind, 
în același timp, o contribuție de seamă la 
cauza păcii, securității, destinderii și 
cooperării în bazinul mediteranean, in 
Europa și in întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a reliefat im
portanța convorbirilor și a schimburilor de 
păreri pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a avut cu conducătorii ță
rilor vizitate privind situația internațională 
actuală, evidențiind însemnătatea apre
cierii comune că problema fundamentală 
a epocii noastre o constituie lupta pen
tru oprirea neintirziată a cursei înarmări
lor, pentru înfăptuirea dezarmării, in pri
mul rind a celei nucleare, pentru prein*  
tîmpinarea războiului și apărarea păcii. 
Cu prilejul dialogului la nivel înalt a fost 
relevată importanța deosebită pe care o 
au, în actualele împrejurări, oprirea am
plasării noilor rachete cu rază medie de 
acțiune pe continentul european, retra
gerea și distrugerea celor existente, apre*  
ciindu-se că trebuie făcut totul pentru în
cheierea cu succes a negocierilor de la 
Geneva dintre Uniunea Sovietică și S.U.A., 
pentru realizarea unui acord corespunză
tor în acest domeniu.

• Teatrul Național (14 7171, (sala 
mică); Titanic vals — 19,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
orgă, ștefan David — 19
• Opera Română (13 18 57); Frumoa
sa din pădurea adormită — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Mo
bilă și durere — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16): Tartuffe — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Karamazovii — 18,30
• Teatrul Glulești (sala Gluleștl, 
18 04 85): Arta conversației — 19
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna
se" (sala Savoy, 15 56 78): Belmondo 
al H-lea' — 19,30; (sala Victoria,.
50 58 65): Frumosul din pădurea zăpă
cită — 19,30
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): La izvor de dor șl cintec 
— 18,30
• Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45): 
Mult zgomot pentru nimic — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Și cu Daniela, zece! — 10
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): Ti- 
grișorul Petre — 17; (sala A.R.L.U.S.): 
Noul nostru vecin — 10
• Circul București (11 01 20): Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19,30

rătoare ale restaurării spiritului de 
echipă ce a stat la temelia succe
selor valoroșilor jucători care com
pun această foarte populară forma

La Hamburg se va disputa astăzi, 
2 noiembrie, meciul retur dintre 
formația Dinamo București și echipa 
vest-germană S. V. Hamburg, con- 
tînd pentru optimile de finală ale 
..Cupei campionilor europeni" la 
fotbal.

în primul joc. desfășurat în urmă 
cu două săptămini în Capitală, 
fotbaliștii români au obținut victoria 
cu scorul de 3—0.

Formația probabilă a echipei bucu- 
restene în jocul de astă seară : Mo- 
raru — Rednic, Andone. Al. Nicolae.
I. Marin — Mulțescu. Dragnea, Cus- 
tov — Țălnăr, Movilă. Orac (Stă- 
nescu).

— ampla manifestare In Festiva
lul național „Cîntarea României" 

17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color). Pentru 

dezarmare, pentru pace
20,20 Actualitatea în economie
20,30 Memoria documentelor. 65 de ani 

de la făurirea statului național 
unitar român. Răsunetul Interna
țional al luptei românilor pentru 
unitate națională șl statală (II)

20,45 Sub tricolorul steag. Cîntecele 
Unirii în interpretarea corului Ra- 
dlotelevlziunil

21,00 Fotbal (color). S. V. Hamburg — 
Dinamo București în Cupa cam
pionilor europeni. Transmisiune

Comitetul Politic Executiv o subliniat că 
în cadrul schimburilor de opinii un loc 
important l-au ocupat problemele Europei 
și Africii. In timpul convorbirilor au fost 
salutate rezultatele pozitive ale reuniunii 
de la Madrid, care a hotărît convocarea, 
în 1984, a Conferinței pentru măsuri de 
încredere și securitate și pentru dezarmare 
în Europa și a adoptat noi măsuri menite 
să contribuie la dezvoltarea procesului 
început la Helsinki. A fost reliefată atenția 
pe care România și țările vizitate o acordă 
transformării Balcanilor, Mediteranei in 
regiuni ale păcii, cooperării și înțelegerii, 
lipsite de arme nucleare și baze militare 
străine — ca parte a securității și colabo
rării în Europa și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a relevat im
portanța punctelor de vedere exprimate

cu prilejul dialogului la nivel înalt privind 
reglementarea tuturor problemelor dintre 
state numai și numai pe calea tratativelor, 
subliniind, în acest context, necesitatea 
intensificării eforturilor în vederea instau
rării unei păci globale, juste și durabile 
în Orientul Mijlociu, pe baza retragerii Is
raelului din teritoriile arabe ocupate după 
1967, recunoașterii dreptului poporului 
palestinian la autodeterminare, inclusiv la 
constituirea unui stat independent pro
priu, a asigurării integrității, indepen
denței și suveranității tuturor statelor din 
această zonă.

Menționînd importanța aprecierilor cu 
privire la situația din Africa, Comitetul Po
litic Executiv a dat o înaltă apreciere po
ziției exprimate de președintele României 
și conducătorii țârilor vizitate privind ne
cesitatea asigurării accesului la indepen
dență al Namibiei, dreptul poporului na- 
mibian de a-și alege liber cafea dezvoltă
rii sale viitoare, precum și hotârîrii de a 
sprijini eforturile și acțiunile întreprinse 
de O.N.U., de țările africane, de mișcarea 
de nealiniere, pentru găsirea unei soluții 
politice problemei namibiene, care să țină 
seama de aspirațiile și interesele legitime 
ale poporului namibian.

Comitetul Politie Executiv a relevat cu 
satisfacție faptul câ, in timpul convorbiri
lor, a fost reafirmată hotărîrea României 
și a statelor vizitate de a conlucra tot mai 
strîns pe arena mondială, în cadrul 
O.N.U., al altor organizații internaționale, 
in „Grupul celor 77**  *, în mișcarea țărilor 
nealiniate, în interesul cauzei păcii, înțele
gerii și cooperării între națiuni, al edifi
cării noii ordini economice mondiale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, în 
unanimitate, înțelegerile și acordurile 
convenite cu prilejul acestor vizite și a 
adoptat, în acest sens, un program în care 
sînt stabilite măsuri pentru ministere, cen
trale industriale și întreprinderi, în ve
derea transpunerii in viață a obiectivelor 
de colaborare stabilite.

Comitetul Politic Executiv a hotărît con
vocarea Plenarei GC. ai P.C.R. în a doua 
jumătate a lunii noiembrie a.c.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat

• Guerila: CAPITOL (16 2917) — I; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cascadorul Hopper: TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,4'5; 20.

VĂ iNFORMĂM DESPRE: cinema
Depunerile la C.E.C. pe bază de consimțămînt scris 

prin virament
Varietatea formelor și instru

mentelor de economisire puse la 
dispoziția populației de către Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
oferă posibilitatea ca fiecare cetă
țean să aleagă, in vederea eco
nomisirii, pe Cele care corespund 
mai bine dorințelor sale.

Preocupată de îmbunătățirea ser
virii depunătorilor, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni practică o 
formă avantajoasă de economisire : 
depunerile la C.E.C. pe bază de 
consimțămînt scris prin virament.

Pentru a deveni depunător la 
C.E.C. prin consimțămînt scris, 
solicitatorul completează un for
mular de consimțămînt sau o ce
rere scrisă prin care solicită uni
tății unde își are locul de-muncă 
să i se depună la C.E.C. — parțial 
sau integral — retribuția cuvenită. 
Consimțămintul sau cererea se 
predă la ghișeul C.E.C. sau la ser
viciul financiar al unității res
pective.

Garanția statului asupra sumelor păstrate la C.E.C.
Fără îndoială că dezvoltarea 

continuă a procesului de economi
sire în țara noastră este strîns le
gată și puternic stimulată de drep
turile și avantajele de care bene
ficiază toți depunătorii la C.E.C.

în afara avantajelor specifice 
fiecărui instrument de economisire 
pe care depunătorii la C.E.C. își 
păstrează economiile bănești per
sonale, aceștia beneficiază și de 
un avantaj general izvorît din în
săși constituția țării care prevede: 
„Dreptul de proprietate personală 
este ocrotit de lege. Pot constitui 
obiect ai dreptului de proprietate1 

I personală veniturile și economiile 
provenite din muncă...". Pe această 
bază, un avantaj acordat tuturor 
depunătorilor este garanția statu
lui asupra sumelor depuse la

înscrierea în libretul de economii 
a sumelor depuse prin consimță
mînt scris se face la ghișeul C.E.C. 
de la-locul de muncă sau la unita
tea C.E.C. la care s-a virat depu
nerea, iar restituiri se pot efectua 
oricind după dorința depunătoru
lui. Consimțămintul dat poate fi 
oricind modificat sau anulat, întru- 
cît depunerile la C.E.C. au carac
ter strict voluntar.

Economisind prin consimțămînt 
scris, depunătorii beneficiază de 
toate drepturile și avantajele pe 
care Casa de Economii și Con
semnațiuni le acordă 'tuturor depu
nătorilor : garanția statului asu
pra sumelor depuse, dobînzilor 
și cîștigurilor ; păstrarea secretu
lui privind numele depunători
lor, ale titularilor și opefâțiile 
efectuate ; dreptul de a împuternici 
alte persoane să dispună de sumele 
păstrate la C.E.C. ; sporirea eco
nomiilor depuse prin dobînzi și 
cîștigurl și altele.

C.E.C., asupra dobtnzllor și cîști
gurilor obținute.

Garantarea de către stat a eco
nomiilor depuse la C.E.C. înseam
nă asigurarea restituirii oricind a 
sumelor depuse pe libretele de 
economii, în conturile curente per
sonale, pe obligațiuni C.E.C. cu 
cîștiguri, ca și pe alte instrumente 
de economisire, la cererea persoa
nelor îndreptățite să încaseze su
mele respective.

Depunătorii la C.E.C. au dreptul 
să dispună timp nelimitat nu nu
mai de sumele depuse, ci și de 
dobînzile și cîștigurile obținute, 
acestea fiind imprescriptibile. Su
mele reprezentînd dobînzile spo
resc cu trecerea timpului, acestea 
fiind adăugate anual la soldul de
punerilor. Astfel, dobînzile produc 
la rîndul lor alte dobînzi.

• Căruța eu mere! VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Clopotele roșii (spectacol de gală 
în cadrul „Festivalului filmului sovie
tic") ; STUDIO (59 53 15) — 19.
• Program de desene animate — 9; 
11; 13; 15; Nea Marin miliardar
ii; 19,15: DOINA (16 35 38).
• Pe malul sting al Dunării albastre: 
SALA MICĂ A PALATULUI — 17,15; 
20, GBIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, CULTURAL (33 50 13) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Balul de simbătă seara; EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, POPULAR (35 15 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Misterele Bucureștilor : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Sfirșitul nopții: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Desene animate — 14; Baloane de 
curcubeu — 15,30; 17,30; 19,30: VIITO
RUL (11 48 03).
• Tănase Scatiu: BUZEȘTI (50 43 53)
— 15,30; 18,30.
• Aventuri la Marea Neagră: MUN
CA (21 50 97) — 16; 19.
• Neamul Șoimăreștllor: TOMIS 
(21 49 46) — 9; 12; 16; 19.
• Haiducii lui Șaptecal: FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Rubedeniile : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Atenție la gafe! PATRIA (11 86 25)
— 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 18,15;
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18 ; 20.
• Hercule cucerește Atlantida: FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20.
• Limita dorințelor: CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Călărețul cu calul de aur: LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Sonată pe malul Iacului: UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Fata care vinde flori: DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17,30; 19,45.
• S-a tntlmplat Ungă Rostov: PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Aleargă eu mine: PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.

• Camionul de cursă lungă: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Elvis: LIRA (317171) — 15,30; 17,30; 
19,30.
• Dublu delict: GTULEȘTI (17 55 46) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Drumul spre victorie: VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, ARTA (213186) — 9; 11,30 ; 
14; 16,45; 19,30.
• Albiuuța: GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
« Lanțul amintirilor: BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,1k; 12,30; 16; 19, MELO
DIA (12 06 88) -L 9; 12; 16; 19.
• Omul păianjen se Întoarce: FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
• Colosul din Rhodos: COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15.

teatre

Intîlnire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Miu Dobrescu, membru 

supleant al Comitetului Politic. Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. s-a 
întîlnit cu delegația Partidului Con- 
golez al Muncii, condusă de tova
rășul Charles Madzous. membru al 
C.C. al P.C.M., secretar permanent 
pentru relații externe, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., a. făcut o vi
zită în tara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, un 
salut călduros împreună cu cele mai 
bune urări din partea tovarășului 
Denis Sassou Nguesso, președintele 
C.C. al Partidului Congolez al Mun
cii. președintele Republicii Congo.

Mulțumind, tovarășul Miu Dobres
cu a transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
și cele mai bune urări tovarășului 
Denis Sassou Nguesso.

Cu prilejul aniversării victoriei Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie
Cu prilejul celei de-a 66-a aniver

sări a victoriei Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, marți au 
avut loc, la București și Bacău, adu
nări festive, la care au participat 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, al organizațiilor 
de masă și obștești, numeroși oa
meni ai muncii.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

în cadrul adunărilor de la Clubul 
sindicatelor din construcții din Ca
pitală au vorbit Petre Petroșanu, 
director general al Centralei de 
construcții-montaj București, și 
L. I. Boiko, ministru consilier al 
Ambasadei Uniunii Sovietice, iar la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Bacău, Aurel Olaru, secretar al co
mitetului municipal de partid, și 
V. I. Bondareiuk, consilier al Amba
sadei Uniunii Sovietice. După ce au 
relevat însemnătatea istorică a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie — eveniment care a inau

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL — DIVIZIA A

Patru echipe in frunte, dar se apropie și Universitatea Craiova...
Ieri, în cea de-a treia etapă in

completă de la începutul acestui 
campionat, s-au jucat opt meciuri, 
pentru partea de frunte a clasamen
tului fiind interesante mai ales cele 
de la Oradea, Baia Mare și Rîmnicu 
Vîlcea. în condițiile în care Univer
sitatea Craiova și, în special, Dina
mo au partide restante, devenea im
portantă pentru Steaua și Sportul 
studențesc tentativa de a cîștiga 
puncte „în deplasare".

în ambele cazuri. încercările n-au 
reușit. La Oradea, echipa locală 
F.C. Bihor a învins pe Steaua cu 1—0 
(1—0), printr-un gol înscris de De in 
minutul al treilea. Bucureștenii au 
adăugat „vîrfurilor de atac" Pițurcă 
și Lăcătuș alți do.i marcatori reputați 
— Cîmpean și Viorel Turcu — fără 
a obține însă egalarea. Remarcăm că 
F.C. Bihor, ca și Politehnica Iași, se 
află sub conducerea tehnică a doi 
antrenori-jucători. Kun II și. respec
tiv, Simionaș, ambele echipe avînd 
pînă acum rezultate bune, care le 
situează în fruntea clasamentului, la 
egalitate de puncte cu Steaua și. 
Sportul studențesc.

Meciul televizat direct de la Baia 
Mare a plăcut, el avînd multe ele
mente de spectacol sportiv — situa
ții palpitante la ambele porțl, dina-* * 
mism, de asemenea unele faze de 
fotbal foarte bun. F.C. Baia Mare a 
învins pe Sportul studențesc cu 2—1 
(0—1), prin punctele înscrise în or
dine de fostul băimărean Terheș (45), 
Mureșan (49) și Tulba (73). Primul 
și ultimul dintre aceste trei goluri 
au fost parcă special făcute spre a fi 
televizate, inițiatorii acțiunilor, Hagi 
și, respectiv, Sepi, avînd merite cel 
puțin egale cu ale marcatorilor. Tre
buie să spunem că dacă studen
ților bucureșteni nu le-a reușit 
rezultatul pozitiv, poate și pentru 
că au jucat cu prea multă pru
dență, lăsînd construcția acțiu
nilor aoroape exclusiv pe umerii 
tînărului Hagi, in schimb, maramu
reșenii ne-au făcut o frumoasă 
dovadă de fotbal ofensiv, sprijinit 
pe calitatea paselor și pe o bună 
pregătire psiho-fizică. A fost, tot
odată, încă o probă de profesiona- 
litate a antrenorului Paul Popescu, 
sub a cărui conducere a revenit 
F. C. Baia Mare în divizia A.

Singura echipă victorioasă „In 
deplasare" a fost Universitatea Cra
iova. Ieri, la Rîmnicu-Vîlcea, Chi
mia — Universitatea 0—2 (0—1),
prin golurile marcate de Cămătaru 
(7) și Bîcu (87), cu mențiunea că 
localnicii au ratat un penalti prin 
Udrea (55), penalti despre care se 
poate spune tot atît de corect că 
a fost apărat de portarul Lung.

încă după meciul Jiul — Uni

tv
Programul 1

16,00 Telex
16,05 Școala educației cetățenești. Re

gulamentul școlar — lege de bază 
a elevului

16.30 Viața culturală. Eroul contempo
ran, în centrul vieții noastre tea
trale (I). Anchetă-dezbatere

17,00 Tragerea pronoexpres
17,10 Civica
17.30 Toamna muzicală ia Cluj-Napoca 

în cadrul convorbirilor a fost re
levată evoluția pozitivă a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre și, totodată, s-au efectuat o in
formare reciprocă asupra principa
lelor preocupări ale celor două parti
de în domeniul construcției sociai- 
economice, precum și un schimb do 
păreri asupra unor probleme ale 
vieții internaționale actuale.

La întilnire, care s-a desfășurat 
!ntr-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat tovarășul Mihai 
Nicolae, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost de față Jean Francois 
Gokouba Moke. însărcinat cu afa
ceri a.i. al Republicii Congo în 
România.

★
în timpul vizitei in țara noastră a 

delegației P.C.M. a fost semnat Pro
gramul de cooperare între Partidul 
Comunist Român și Partidul Congo
lez al Muncii pe anul 1984—1985.

gurat o nouă eră In Istoria umani
tății, era trecerii omenirii de la ca
pitalism la socialism — vorbitorii au 
înfățișat realizările obținute de oa
menii muncii sovietici în dezvol
tarea economico-socială și ridicarea 
nivelului de trai material și spiri
tual, în edificarea socialismului și 
comunismului din patria lor. Au fost 
prezentate, de asemenea, realizările 
de seamă ale poporului român în 
construcția societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Referindu-se la relațiile de prie
tenie și solidaritate cu vechi 
tradiții româno-sovietice, vorbito
rii au reliefat rolul hotărîtor al 
lntilnirilor și convorbirilor dintre 
conducătorii de partid și de stat al 
celor două țări, ele conferind, de 
fiecare dată, noi valențe colaborării 
multilaterale între partidele, țările 
și popoarele noastre, în interesul 
reciproc, al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

în încheierea adunărilor au avut 
loc manifestări cultural-artistice.

(Agerpres)

versitatea Craiova, antrenorul Mir
cea Lucescu declara cu satisfacție 
ziariștilor sportivi că a observat din 
nou la craioveni semnele îmbucu-

CLASAMENTUL
1. Steaua 11 7 1 3 23— 8 15
2. Sportul stud. 11 7 1 3 20— 8 15
3. F.C. Bihor 11 6 3 2 18—12 15
4. Politehnica 11 5 5 1 12— 6 15
5. F.C. Olt 11 4 5 2 11— 7 13
6. Universitatea 10 5 2 3 16— 8 12
7. Rapid . 11 4 3 4 12—11 11
8. A.S.A. 11 4 3 4 14—15 11
9. S.C. Bacău 11 5 1 5 11—17 11

10. F.C. Baia Mare 11 4 3 4 lt—17 11
11. Dinamo 8 4 2 2 12— 6 10
12. Jiul 11 4 2 5 9—14 Ut
13. Chimia 11 3 3 5 9—15 9
14. F.C. Argeș 10 3 1 6 10—13 7
15. Corvinul 10 2 3 5 11—14 7
16. C.S. Tîrgoviște 11 1 5 5 6—14 7
17. Dunărea 11 1 5 5 2—10 7
18. Petrolul 11 2 2 7 10—21 6

ETAPA VIITOARE
— 16 noiembrie —

Jiul — F. C. Olt, Universitatea 
Craiova — F. C. Bihor, Sportul stu
dențesc — S. C. Bacău, A.S.A. — 
Rapid, F. C. Baia Mare — Politeh
nica Iași, Steaua — Chimia, C. S. 
Tîrgoviște — Dinamo, Corvinul — 
Petrolul, F. C. Argeș — Dunărea.

FOTBAL IN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

Astă seară, S. V. Hamburg — Dinamo București 
— Meciul va fi televizat direct —

Cronica zilei
Cu prilejul aniversării Zilei for

țelor de autoapărare ale Japoniei, 
atașatul apărării al acestei țări la 
București, colonel Hideo Hirota, a 
oferit, marți după-amiază, o recepția 
în saloanele hotelului Athenee 
Palace.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Apărării Naționale și 
Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de știință și cultură, zia
riști.

Au fost prezenți atașați militari 
aero și navali acreditați în țara 
noastră, alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Marți, la întreprinderea de avioa

ne din Bacău a avut loc o festivi
tate prilejuită de construirea celui 
de-al 500-lea avion ușor utilitar, 
realizat în colaborare cu firme de 
specialitate din U.R.S.S.

La manifestare au luat parte re
prezentanți ai conducerii Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, precum și reprezentanți ai 
conducerii ministerului sovietic de 
resort. A fost prezent ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
E. M. Tiajelnikov.

vremea
Timpul probabil pentru perioada 

2 XI, ora 20 — 5 XI, ora 20. In țară: 
Vremea va fl în general închisă. Vor 
cădea precipitații slabe, sub formă de 
ploaie și burniță, Iar la munte și izo
lat în zonele deluroase din nordul țării 
și sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va sufla slab pînă la moperat, 
cu intensificări locale din sectorul 
nord-vestlc, în nordul Moldovei. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 3 șl plus 7 grade. Iar cele 
maxime intre 5 și 15 grade. Frecvent 
Se va produce ceață. In București: Vre
mea va fi în general închisă. Va bur
nița. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între 1 și 4 grade, iar maximele 
între 10 șl 13 grade. Se va produce cea
ță îndeosebi seara și dimineața. (Cor- 
nellu Pop, meteorolog de serviciu).

ție. Se pare că la Rîmnicu Vîlcea 
s-a consolidat cursul de revenire la 
suprafață a echipei craiovene, odată 
ce aceasta a ciștigat meciul lim
pede, în pofida vijelioaselor atacuri 
vilcene și odată ce însuși publicul 
local l-a ■ aplaudat cu multă simpa
tie, la scenă deschisă, pe Doru Că
mătaru, deși acesta înscrisese primul 
dintre punctele înfrîrigerii Chimiei. 
Acum, în preajma lntilnirilor ofi
ciale interțări (cu echipele Ciprului 
și Cehoslovaciei) să aplaudăm reve
nirea în formă a craiovenilor, să-i 
sfătuim, totuși, să-1 reintegreze cit 
mai bine și pe Ilie Bălăci în rîn- 
durile lor.

Dintre -cefetalte -eehfpe -să' atei 
remarcăm poziția stabilă fruntașă, 
la numai două puncte de lideri, a 
formației antrenate de Florin Hala- 
gian : ieri, la Slatina, F. C. Olt — 
S. C. Bacău 2—0 (1—0), goluri în
scrise de Boriceanu (21) și Kala 
(48). La Iași, Politehnica — A.S.A. 
2—1 (1—0), punctele fiind marcate da 
tînărul Sertov (22 și 63), respectiv 
Muntean. La București, Rapid — 
Dunărea 2—0 (0—0), meci în care 
Manea a semnat ambele goluri, 
amîndouă din penalti (83 și 87). La 
Ploiești, Petrolul — Jiul 2—0 (2—0), 
goluri marcate de Toma (29) și 
Pancu (30). în sfîyșit, apărarea stric
tă a funcționat bine, în pofida pre
siunii puternice a gazdelor, iar, 
astfel, echipa lui Dobrin a ciștigat 
un punct deosebit de prețios, C. S. 
Tîrgoviște — F. C. Argeș 0—0. Pi- 
teștenilor- le stătea însă bine practi- 
cind și contraatacul eficient, adu
cător de succese pe terenuri 
străine.

Valeriu MIRONESCU

Partida va începe la ora 21,00 șl 
va fi transmisă în întregime la pos
turile noastre de radio si televiziune.

★

Iată programul celorlalte meciuri 
din „Cupa campionilor" (în paran
teză sînt trecute rezultatele înregis
trate . în prima manșă) : Benfica Li
sabona — Olympiakos Pireu (0—1) ; 
Atletico Bilbao — F. C. Liverpool 
(0—0) ; Rapid Viena — Bohemians 
Praga (1—2) ; Dinamo Minsk — Raba 
Eto Gybr (6—3) ; Dundee — Stan
dard Liege (OM)) ; A. S. Roma — 
T-S.K.A. Sofia (1—0) ; Partizan Bel
grad — Dynamo Berlin (0—2).

directă de la Hamburg. Repriza I
21.45 Stop-cadru pe mapamond. O ima

gine caleldoscopică a lumii de as
tăzi, a realităților planetei noastre

22,00 Fotbal: S. V. Hamburg — Dinamo
București. Repriza a Il-a

22.45 Telejurnal (parțial color)

Programul 2 ,
20,00 Telejurnal. Pentru dezarmare, pen

tru pace
20,20 Scena și ecranul
21,00 Publicitate
21,05 Din țările socialiste
21,35 Mic dicționar de operă șl balet.

Litera R (II)
22,45 Telejurnal

• IPOTEZĂ NOUA 
ASUPRA APARIȚIEI VIE
ȚII PE PĂMÎNT. Eminentul 
savant englez Francis Creek 
împreună cu Leslie Orgel au 
formulat o nouă ipoteză referi
toare la apariția vieții pe Pă- 
mint. După părerea lor, în Ga
laxia noastră există cel puțin 
un milion de planete pe supra
fața cărora s-ar fi format 
„supa" organică în care s-ar fi 
putut dezvolta viața. De la 
această „supă" pînă la ființa 
rațională e un drum de apro
ximativ patru miliarde de ani.

«că se admite că vîrsta Uni
cului nostru este de circa 
e miliarde de ani înseamnă 

a ființele raționale apărute pe 
o primă planetă unde au exis
tat condiții corespunzătoare au

i
dezvoltat știința și tehnologia 
la un nivel cu mult superior 
celui atins de pămînteni — 
pentru că au avut la dispoziție 
mai mult timp. Pornind de la 
ipoteza că existența lor pe pro
pria planetă este limitată in 
timp de durata „vieții" acesteia, 
„ființele" respective și-au pro
pus să trimită pe alte planete, in 
cazul în speță pe Terra, organis
me aflate ne treptele inferioara 
ale evoluției,’ și anume bacterii, 
care aveau șansa de a supra
viețui, de a se înmulți și chiar 
de a atinge treapta cea mai 
înaltă de organizare. Unul din
tre cele mai importante argu
mente în favoarea noii ipoteze 
este faptul că ea explică de ce, 
în ciuda uriașei diversități de 
forme ale vieții, ele au un 
punct comun : codul genetic 

identic la toate viețuitoarele 
studiate pină acum de către 
știință.

• PENTRU TRANS
PORTURI IN REGIUNI 
MLĂȘTINOASE. Construc
torii de mașini din Sverdlovsk 
(U.R.Ș.S.) au realizat o mașină 
pentru transportarea materiale
lor în zone mlăștinoase, care va 
putea fi întrebuințată pe dife
rite șantiere și exploatări de 
petrol șl gaze. Cu toate că are 
o capacitate de Încărcare de 36 
de tone, datorită șenilelor ei 
late, de construcție specială, 
presiunea pe centimetru pătrat 
de sol exercitată de mașina în
cărcată nu depășește 0,3 kilo
grame, adică mai puțin decît 
presiunea unui picior de om.

O1
PRETUTINDENI

începind cu anul viitor,, aseme
nea mașini se vor construi și 
in variante specializate pentru 
transportul cimentului și com
bustibililor.
• O SINGURA ZONĂ 

ORARĂ IN ALASKA. în- 
cepînd de la 30 octombrie a.c. 
Alaska are o singură zonă 
orară, față de patru ca în trecut. 
Ministrul american al transpor
turilor, Elisabeth Dole, a anunțat 
că zona orară Yukon — o oră 
mai mult decît ora Pacificului 
— va acoperi cea mal mare par
te a teritoriului Alaskăi. Măsura 

a fost necesară intrucît marile 
decalaje de fus orar între prin
cipalele orașe din această regiu
ne creau bariere artificiale în 
comerț, transporturi, comuni
cații.

• „COCOSIN" - UN 
NOU CARBURANT. M1- 
nisterul Energiei din Filipine a 
autorizat trecerea la producția 
pe scară industrială a carbu
ranților din nucă de cocos de
numiți „Cocosin". Obținut din 
copra — țesutul nutritiv al nucii 
de cocos — noul carburant se 

folosește in prezent la transpor
turile din capitala filipineză. 
Filipine ocupă primul loc în 
lume la exportul de nuci de 
cocos, furnizind 45 la sută din 
cantitatea de nuci de cocos des

făcută pe piețele externe.

• CEA MAI TIMPU
RIE FORMA DE VIAȚA. 
Primele forme de viață ar fi 
apărut pe Terra in urmă cu 1,8 
miliarde de ani — s-a arătat în 
cadrul unui simpozion interna
țional, desfășurat recent la 
Beijing, asupra perioadei geolo
gice a precambrianului tîrziu. 
Oamenii de știință chinezi care 
au susținut acest punct de ve
dere și-au bazat concluzia pe 
descoperirea In straturile de 
rocă de tip precambrian cu ve

chimea sus-menționată a unui 
gen de algă unicelulară din ca
tegoria eukaryote, care poate fi 
considerată cea mai timpurie 
formă de viață pe planetă.

• NOI DATE DESPRE 
SUMERIENI. ° a?ezare su- 
meriană. datînd din jurul anului 
4 300 înaintea erei noastre, a fost 
descoperită recent in provincia 
Urfa. din sud-eetul Turciei. 
După cum declară arheologii, a- 
ceasta ar constitui prima dova
dă că sumerienii au locuit nu 
numai pe teritoriul vechii Meso- 
potamii, ci și în regiuni cuprin
se astăzi în granițele Turciei. 
Obiectele scoase la iveală cu 
prilejul săpăturilor arheologice 
arată că aici ee afla un centru 
comercial gi că vechii locuitori 

sumerieni ai locallității se înde
letniceau cu cioplitul pietrei și 
lemnului.

• REZERVAȚIE NA
TURALĂ CEREALIERA. 
Cîmpul ce se întinde în apro
pierea cetății Erebuni, strămo
șul Erevanului de azi, este un 
cîmp neobișnuit : aci cresc a- 
proape toate soiurile de cereale 
sălbatice cunoscute de știință. 
In prezent, pe aceste locuri a 
fost creată o rezervație natu
rală care ocupă o suprafață de 
aproximativ 90 de hectare și. 
unde oamenii de știință efec
tuează lucrări de conservare a 
fondului primar de cereale din 
care se făcea plinea încă în mi
leniile III—V Înaintea erei 
noastre.
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PE DIFERITE MERIDIANE ALE LUMII

Ample demonstrații și luări de poziție
împotriva cursei înarmărilor

Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu 

si tovarășul Nu Yaobang

DAMASC

MAREA BRITANIE: „Nu
LONDRA 1 (Agerpres). - In vre

me ce mii de persoane de
monstrau pentru pace și dezarma
re la Londra, Camera Comunelor — 
potrivit agenției Reuter - a adop
tat o moțiune reaflrmînd sprijinul 
față de hotărirea N.A.T.O. privind 
desfășurarea rachetelor americane 
cu rază medie de acțiune pe teri
toriul țării și al altor patru state 
vest-europene. Conform moțiunii, a- 
rată agenția, în absența unui a- 
cord la negocierile sovieto-america
ne de la Geneva pînă la 1 de
cembrie, rachetele ar urma să fie 
desfășurate în Marea Britanie la 
sfîrșitul acestui an.

— rachetelor nucleare"
Agențiile Reuter și France 

Presse relevă că, pe parcursul dez
baterilor parlamentare, în țară au 
avut loc ample manifestații de pre
test împotriva cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace.

„Nu - rachetelor Cruise !“, „Nu
— Trident !“, „Noi nu vrem un 
război nuclear I", scandau partici
panții la marea demonstrație des
fășurată la Londra, care s-au pro
nunțat împotriva noilor planuri de 
înarmare nucleară, pentru între
prinderea unor pași concreți pe ca
lea dezarmării.

„Este necesară 
continuarea negocierilor 

pînă la realizarea 
unui acord"

BONN 1 (Agerpres). — 
declarație făcută la Worms 
Germania), unde se află

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale româno-siriene 
de cooperare economică și tehnico-științifică

tehnico-științific, în alte domenii d« 
interes reciproc.

La sesiune sînt examinate stadiul 
actual al schimburilor comerciale și 
cooperării economice bilaterale, pre
cum și măsurile ce urmează a fl 
luate pentru adîncirea si diversifi
carea în continuare a acestora. în 
vederea transpunerii în practică a 
hotărîrilor stabilite la nivel înalt. 
Delegația română este condusă de 
tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, iar 
delegația siriană de Abdel Kader 
Kadcjoura, viceprim-ministru pen
tru problemele economice. A fost 
prezent Grigore Comartin. ambasa
dorul României în Siria.

DAMASC 1 (Agerpres). — La Da
masc au început lucrările celei de-a 
V-a sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-siriene de coope
rare economică și tehnico-științifică.

In cadrul ședinței plenare de des
chidere. ambele părți au constatat 
cu satisfacție cursul ascendent ăl 
relațiilor româno-siriene. care au 
cunoscut o dezvoltare amplă în toate 
sectoarele de activitate. S-a subliniat 
rolul hotărîtor al înțelegerilor con
venite cu prilejul întîlnirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si Hafez Al Assad, președintele 
Republicii Arabe Siriene. în ampli
ficarea relațiilor dintre cele două 
țări în domeniile politic, economic.

BEIJING 1 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste ~ 
varășului 
neral al 
Partidului 
lut cordial, iar 
urări de succese 
opera de edificare socialistă a țării.

Totodată, din partea tovarășului 
Hu Yaobang au fost exprimate cele 
mai sincere mulțumiri și s-a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolaa

România, s-a transmis 
Hu Yaobang, secretar 

Comitetului Central 
Comunist Chinez, un 

poporului chinez, 
tot mai mari în

to- 
ge- 

al 
sa-

lar 
im-

Ceaușescu un salut prietenesc, 
poporului român urări de noi și 
portante succese în făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvoltat^.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către tovarășul 
Hu Qili, membru al Secretariatului 
C.C. al Partidului Comunist Chinez, 
a delegației Uniunii Tineretului Co
munist, condusă de tovarășul Pante- 
limon Găvănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., care se află într-o vi
zită pentru schimb de experiență în 
R. P. Chineză, la invitația Ligii Ti
neretului Comunist din această țară.

într-o 
(R. F.

__ .. ___ ___ _____ In vi
zită, arhiepiscopul de Canterbury, 
Robert Runcie,, a opinat că 
monstrațiile împotriva armelor 
deare sînt necesare, întrucît 
alertează opinia publică asupra 
rlcolului ce planează asupra ome
nirii. De asemenea, a spus vorbi
torul, demonstrațiile împotriva ar
melor nucleare arată inconsistența 
deciziilor experților în problemele 
privind apărarea, transmite agen
ția Reuter.

Pe de altă parte, arhiepiscopul 
de Canterbury s-a pronunțat în 
favoarea încheierii cu succes a ne
gocierilor sovieto-americane de la 
Geneva asupra eurorachetelor, a- 
dăugînd că biserica sprijină de
monstrațiile împotriva armelor nu
cleare și pentru pace.

de- 
nu- 
ele 
po

panțil Ia miting au cerut să se 
pună eapăt inarmărilor nucleare și 
să se intensifice eforturile pentru 
adoptarea cu prioritate a unor 
măsuri de dezarmare nucleară.

S.U.A. s Un studiu științific subliniază:

In fpța primăriei din Hamburg a avut loc cea mai impunătoare manifestație pentru pace organizată pină 
acum în marele oraș portuar

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.

La încheierea „Săptămînii dezarmării" în Japonia
TOKIO 1 (Agerpres). — „Săptă- 

mîna dezarmării" a luat sfirșit in 
Japonia printr-un miting de masă 
al militanților pentru pace desfă
șurat In orașul Nagasaki. Partici-

„U/V RĂZBOI NUCLEAR AR DUCE LA DISPARIȚIA 
CIVILIZAȚIEI Șl RASEI UMANE"

WASHINGTON I (Agerpres). — 
La Washington a fost dat publicită
ții un nou studiu cu privire la con
secințele catastrofale ale unui 
război nuclear, elaborat — timp de 
cițiva ani — de un grup de 40 re- 
putați oameni de știință americani 

străini. Studiul a fost pregătit 
pentru conferința științifică inter
națională „Omenirea după un război 
nuc'ecr Despre urmările biologice 
pe termen lung ale unui război nu
clear".

Este absolut evident — arată auto
rii studiului — că numai efectele 
ecologice ale unui război nuclear de 
mari proporții ar duce la distrugerea 
totală a civilizației umane. Există 
temeiuri să se afirme că in ultimă 
instanță omenirea va dispărea de pe 
suprafața Pămintului cel puțin in 
emisfera nordică, in vreme ce un 
război nuclear ar avea cele mai 
grave consecințe și pentru popu
lația, regnul animal și cel vegetal 
al emisferei sudice.

Autorii studiului relevă că, in 
prezent, putereă cumulată a arse
nalelor nucleare ale planetei este 
de 12 000 megatone, ceea ce este su
ficient pentru a distrnae complet un 
milion de orașe de mărimea Hiroshi- 
mei. Folosirea — fie și numai a 
unei jumătăți a acestor arsenale — 
ar duce la pieirea a milioane de oa-

meni incă din primele zile ale con
flictului, iar un miliard de persoa
ne ar fi grav rănite. „Dar mutațiile 
atmosferice și biologice rezultate 
dintr-un război nuclear — se arată, 
în continuare, în acest document 
— pot fi și mai grave decît re
zultatul lui imediat". Orice război 
atomic va determina modificări 
atit de mari în atmosfera și clima
tul planetei noastre, incit sistemul 
biologic va fi dezechilibrat total 
și se va produce pieirea unei 
părți mai mult decît importante 
a lumii animale și vegetale. Autorii 
subliniază, în context, că „nu este 
exclusă nici dispariția rasei 
umane".

Concretizîndu-și concluziile, sa- 
vanții arată că exploziile nucleare 
în zonele marilor orașe vor ridica 
în văzduh nori de praf și fum care 
vor acoperi Soarele pentru pămân
teni, ceea ce va face să scadă brusc 
și puternic, pentru mai multe săp
tămîni și luni, căldura și lumina so
lară provenite pe Terra. Pe Pămînt 
s-ar instala o noapte de măi multe 
luni, iar temperatura va scădea 
pină la minus 15—25 grade Celsius. 
Lipsa de lumină va perturba pro
cesul fotosintezei, va provoca piei
rea plantelor apărute după explo
ziile nucleare nu numai în emisfe
ra nordică, ci și în cea sudică. Tot-

odată, războiul nuclear ar determina 
efecte pe termen lung în ce pri
vește modificarea climatului Terrei. 
O mare parte a animalelor domes
tice va pieri, iar în rindul celor care 
vor supraviețui exploziei nucleare 

' va începe o moarte in masă din cau
za lipsei de hrană și apă, întrucît 
majoritatea surselor de apă potabilă 
vor îngheța din cauza puternicei 
scăderi a temperaturii.

„Foametea va începe să facă ra
vagii și în rindul oamenilor care ar 
supraviețui" — arată autorii stu
diului. Totodată, ei menționează că 
un război nuclear ar avea efecte se
rioase și asupra țărilor pe teritoriul 
cărora nu se vor desfășura acțiuni 
militare, in primul rind asupra ce
lor care se află în puternică depen
dență de importurile alimentare, 
adică numeroase țări din Asia și 
Africa.

„Puținii supraviețuitori ai schim
bului de focuri nucleare — se arată 
în studiu — vor fi confruntați cu 
un frig insuportabil, cu lipsa de apă 
și de alimente, vor fi nevoițl să re
ziste in condițiile unui nivel extrem 
de ridicat de poluare radioactivă și 
chimică și ale unui întuneric total. 
In ultimă instanță, civilizația, așa 
cum o cunoaștem noi, și poate chiar 
întreaga rasă umană vor fi distru
se" — conchide studiul.
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și securitate și pentru dezarmare în Europa“
Intervenția șefului delegației țării noastre 
la reuniunea pregătitoare de la Helsinki

HELSINKI 1 (Agerpres). — Lu
crările reuniunii pregătitoare a Con
ferinței pentru măsuri de încredere 
si securitate și pentru dezarmare în 
Europa continuă la Helsinki intr-un ■ 
climat de lucru. Delegațiile țărilor 
participante depun eforturi pentru 
realizarea mandatului pe care-1 are 
această» întîlnire. de a elabora ordi
nea de zi. programul și alte pre
vederi cu caracter organizatoric, care 
să asigure o bună desfășurare a lu
crărilor viitorului

In ultimele zile 
cate discuțiile si 
tactele oficiale si 
derea convenirii, pînă la 11 noiem
brie 1983. a documentului cu care 
trebuie să se încheie reuniunea pre
gătitoare de la Helsinki. Din dezba
terile care au avut loc s-a degajat 
necesitatea convenirii unui program 
de lucru care să asigure o activita
te continuă si susținută de negocieri, 
pentru a se putea ajunge, cit mai 
repede posibil. Ia adoptarea unui an
samblu de măsuri de încredere șl 
securitate si pentru a se putea tre
ce la tratative efective de dezar
mare.

for de negocieri, 
au fost Intensifi- 
consultările. con- 
neoficiale în ve-

România participă activ la lucră
rile reuniunii, dorind să-si aducă o 
contribuție concretă la asigurarea ce
lor mai bune condiții de organizare 
Si funcționare a viitorului for de 
negocieri. Delegația tării noastre a 
prezentat poziția României, a for
mulat propuneri constructive pentru 
solutionarea problemelor aflate în 
discuție, insistînd asupra necesității 
de a se trece la activitatea concre
tă de redactare a documentului în 
cadrul oficial al reuniunii.

Asa cum a subliniat șeful dele
gației române în intervenția sa din 
ședința de marți a grupului de lucru 
al reuniunii. România consideră că 
acordul la care se va alunge la Hel
sinki trebuie să consolideze caracte
rul de for de negocieri al viitoarei 
Conferințe pentru măsuri de încre
dere si securitate si pentru dezar
mare în Europa, să asigure conti
nuitatea tratativelor și finalitatea a- 
cestora — dezarmarea. Pozițiile și 
propunerile țării noastre sînt primi
te cu interes, iar caracterul lor con
structiv si echilibrat suscită apre
cieri pozitive din partea reprezen
tanților altor state participante la 
reuniune.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— Corespondență de Ia loan Timof- 
te : In Comitetul pentru probleme 
economice și financiare ai Adunării 
Generale a O.N.U. au continuat dez
baterile asupra punctului intitulat 
dezvoltarea și cooperarea economică 
internațională.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor, reprezentantul român a eviden
țiat situația gravă a economiilor ță
rilor în curs de dezvoltare ca ur
mare a actualei crize economice, si
tuație care amenință progresul lor 
general, stabilitatea internațională și 
pacea. Referindu-se la viitoarea con
ferință a O.N.U.D.I., ce se va desfă
șura în 1984, vorbitorul a subliniat 
necesitatea pregătirii și convenirii 
unui program menit să contribuie în 
mod eficient la accelerarea industria
lizării țărilor in curs de dezvoltare, 
Ia creșterea ponderii lor în industria 
mondială, la crearea unei diviziuni

interaaționale a muncii mal juste, la 
lichidarea marilor decalaje care se
pară în prezent țările bogate de cele 
sărace. Abordînd o eerie de aspecte 
legate de situația alimentară mon
dială, vorbitorul a subliniat necesita
tea ca statele în cuins de dezvoltare 
să treacă la elaborarea unor progra
me pentru punerea în valoare a tu
turor resurselor agricole, folosirea 
largă a cuceririlor științei șl tehnolo
giei și extinderea sistemelor de iri
gații. Un factor major în soluționarea 
problemei alimentației îl constituia 
dezvoltarea colaborării internaționa
le, inclusiv între statele în cura da 
dezvoltare. în acest cadru a fost sub
liniat rolul O.N.U., al instituțiilor 
sale specializate în sprijinirea prin 
căi și mijloace specifice a eforturi
lor țărilor în. curs de dezvoltare în 
vederea soluționării problemelor di
ficile cu care simt confruntate pa 
plan economic.

Pentru încetarea imediată a focului 
în conflictul dintre Irak și Iran 
Rezoluție adoptată de Consiliul de Securitate al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a adoptat, luni, cu 12 voturi pentru 
și trei abțineri, o rezoluție care se 
pronunță pentru o încetare imediată 
a focului în conflictul dintre Irak și 
Iran și cere celor două părți să se 
abțină de la orice acțiune care ar pu
tea pune în pericol pacea și secu
ritatea în zona Golfului. Rezoluția 
cere, de asemenea, să fie respectată 
libertatea de navigație în această re
giune.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 
Baku. în U.R.S.S., s-au desfășurat 
lucrările ședinței a 63-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul energiei electrice, 
la care au participat delegații ale 
țărilor 
R.S.F.I.

Au fost examinate sarcinile ce re
vin comisiei din hotărîrile sesiunii 
Consiliului și ale Comitetului Exe
cutiv ale C.A.E.R. De asemenea, au 
fost examinate problemele colabo-

membre ale C.A.E.R. si

rării sistemelor energetice național*  
în, timpul iernii. în condițiile func
ționării interconectate, stadiul cola
borării în construirea centralelor nu- 
clearoelectrice Hmelnițk și Ucraina 
de Sud din U.R.S.S.. a liniilor si sta
țiilor de 750 kV U.R.S.S. — R. P. Po
lonă si U.R.S.S. — Republica Socia
listă România — R. P. Bulgaria, pre
cum și direcțiile de bază ale co
laborării țărilor membre ale C.A.E.R. 
pentru economisirea de materii pri
me. materiale, combustibili, energie.

BEIJING

Rezoluția cere, totodată, secretaru
lui general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, să se consulte cu părțile be
ligerante asupra posibilității trimite
rii de observatori în zona Golfului 
pentru a verifica încetarea ostilități
lor. El este rugat să continue efortu
rile sale de mediere vizînd „reali
zarea unei reglementări cuprinzătoa
re, juste și onorabile, acceptabilă 
ambelor părți" — relatează agenția 
Associated Press.

în sprijinul extinderii cooperării 
între țările în curs de dezvoltare

BEIJING 1 (Agerpres). — La 
Beijing au început lucrările ,unei 
reuniuni consultative interguverna- 
mentale regioriale pentru formularea 
și aplicarea programelor de coope
rare tehnică între țările în curs de 
dezvoltare 
China 
acest 
Unite 
zarea
experiență în, problema menționată.

informează agenția 
Nouă. Reuniunea, prima de 

gen organizată de Națiunile 
în China, are ca scop reali- 
unui schimb de informații și

precum și explorarea posibilităților 
de adîncire a cooperării tehnice între 
țările în curs de dezvoltare prin 
sistemul O.N.U.

In cuvîntul rostit la deschiderea 
reuniunii, Chen Muhua, consilier de 
stat, ministrul chinez al comerțului 
exterior și relațiilor economice, a 
relevat importanța dezvoltării co
laborării Sud-Sud, rolul acestei con
lucrări în edificarea unei noi ordini 
economica internaționale.

GENEVA t „Conferința asupra dialogului in Liban"
GENEVA 1 (Agerpres). — Marți 

au continuat la Geneva lucrările 
„Conferinței asupra dialogului in 
Liban”, la care participă președin
tele Amin Gemayel, delegații re- 
prezentînd diversele forțe din Liban, 
iar ca observatori vicepremierul și 
ministrul de externe al Siriei, 
Abdel Halim Khaddam, și Moham
mad Ibrahim Massoud, ministru de 
stat saudit pentru afacerile ex
terne.

In cursul prim ședințe de marți 
dimineața, participanții au hotărît 
să dezbată problemele principale in 
plenul conferinței.

Totodată, agențiile de presă in
formează că președintele Amin 
Gemayel a conferit marți cu vice
premierul și ministrul de > externe 
sirian, Abdel Halim Khaddam.

In discursul rostit la ședința inau
gurală a conferinței, președintele 
Libanului, Amin Gemayel, a lansat 
un apel la reconciliere 
pentru 
situației din țară.

națională 
soluționarea politică a 

. _ ..Această confe
rință — a declarat el, potrivit 
agenției France Presse — repre
zintă o ocazie, care ar putea să nu 
se mal repete, pentru a scoate 
Libanul, regiunea și lumea din 
teribilul impas în care se află".

Securitatea popoarelor poate fi apărată nu prin amplasarea
de rachete, ci prin retragerea și distrugerea lor

„Problema 
careu unui nou 
în primul rînd 
păcii constituie 
noastre".

opririi cursei înarmărilor, împiedi- 
război și impunerea dezarmării, și 
a dezarmării nucleare, asigurarea 
problema fundamentală a epocii

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită cu prilejul primirii partlcipanțiloi 
la Simpozionul International Pugwash)

„Dacă Libanul va continua să ardă 
— a afirmat Gemayel — incendiul 
s-ar putea extinde și nu se știe ce 
proporții ar putea avea și care ar 
fi pericolele cu care s-ar putea 
confrunta regiunea și întreaga lume". 
Șeful statului libanez a declarat, 
totodată, că „Libanul nu aparține 
in exclusivitate nici unei comu
nități religioase, nici unei regiuni, 
nici unui grup, nici unui partid, el 
aparține tuturora", menționează 
agenția.
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TRANSMIT I

Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu participanților la 
Simpozionul Internațional Pugwash, 
ținut la București, primirea, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
personalităților de frunte ale vieții 
științifice mondiale prezente la sim
pozion, cuvîntarea rostită cu acest 
prilej au dat din nou expresie 
profundului umanism, înaltei respon
sabilități manifestate în permanență 
de președintele țării In problema 
fundamentală a vremurilor noastre 
— apărarea păcii, înlăturarea primej
diei nucleare. Se poate spune că, 
prin pozițiile lucide afirmate, prin 
aprecierile realiste asupra gravită
ții momentului pe care-1 traversează 
omenirea, prin sublinierea marii 
răspunderi pe care și-o asumă cei ce 
■e lasă antrenați pe panta escala^ 
dării înarmărilor nucleare, prin 
ideile și propunerile practice, con
crete pe care le-a formulat în vede
rea opririi cursului atît de pericu
los al situației internaționale. Mesa
jul. ca și cuvîntarea președintelui 
Republicii se constituie in documen
te de amplă rezonanță politică, me
nite a contura o cale de ieșire 
tr-o situație de o complexitate 
poate, omenirea nu a cunoscut 
cind in întreaga sa istorie.

Intr-adevăr, ne mai despart 
puține săptămîni pînă la termenul 
preconizat pentru amplasarea în Eu
ropa a noilor rachete cu rază medie 
de acțiune. Or. așa cum este știut, 
încă de pe acum pe continentul nos
tru s-a acumulat o uriașă cantitate 
de arme nucleare — peste 80 la sută

din
eu m, 
nici-

doar

din arsenalele mondiale — suficien
tă pentru a preface nu o dată, ci de 
mai multe ori Europa și întregul glob 
terestru intr-un deșert radioactiv. In 
aceste condiții, sporirea armamentu
lui existent, amplasarea, menținerea 
sau acumularea de noi rachete vor 
duce la o și mai mare intensificare 
a cursei înarmărilor, care a atins un 

, prag insuportabil, vor înmulți în și 
mai mare măsură mijloacele de dis
trugere în masă, adăugîndu-le noi în
cărcături atomice, ceea ce va face să 
crească considerabil pericolele unei 
conflagrații nucleare cu incalculabile 
consecințe. Dacă este adevărat că din 
Europa au pornit cele două războaie 
mondiale care au însîngerat acest se
col, tot atît de adevărat este că un 
al treilea război mondial ar fi și ul
timul din istoria lumii, pentru că el 
ar duce la dispariția 
întregii omeniri.

Pe bună dreptate 
Nicolae Ceaușescu 
rostită cu prilejul . 
panților la Simpozionul Internațional 
Pugwash că acum pentru Europa si
tuația este deosebit de gravă. Aici 
■int concentrate aproape totalitatea 
mijloacelor de distrugere in masă, 
inclusiv cele nucleare, iar dacă nu se 
va reuși să se împiedice amplasarea 
noilor rachete cu rază medie de ac
țiune, va spori și mai mult armamen
tul nuclear, ceea ce va înmulți con
siderabil mijloacele de distrugere, nu 
numai a Europei, ci a întregii lumi.

Tocmai conștiința acestei Incomen
surabile primejdii a dat naștere miș
cărilor de o amploare fără precedent

acestei lumi, a

arăta tovarășul 
în cuvîntarea 

primirii partici-

din Europa — șl nu numai din Eu
ropa — Împotriva rachetelor nuclea
re. pentru pace și dezarmare. De la 
un capăt la altul al continentului au 
răsunat in aceste zile și răsună in 
continuare cu o vigoare nemaiintîl- 
nită glasul răspicat al popoarelor, se 
manifestă ferm voința lor de pace. 
Este, desigur, un motiv de justifi
cată mîndrie că, in rîndurile acestor 
mișcări, poporul român, răspunzînd 
vibrantului îndemn al președintelui 
țării, face dovada, prin miile de adu
nări și mitinguri de pe întreg cu
prinsul patriei, dorinței sale ferme 
de a trăi, alături de toate celelalte 
popoare, într-o lume eliberată de 
spectrul distrugerii nucleare, o lume 
in care să fie asigurat dreptul fun
damental al fiecărui locuitor al 
Terrei — la existență, la viață. Ex- 
primînd Înalta apreciere față de ma
rile manifestații pentru pace din Eu
ropa. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia, cu deplină îndreptățire, că 
sutele de mii și milioanele de oa
meni care parcurg străzile orașelor 
europene și cer renunțarea la am
plasarea rachetelor cu rază medie de 
acțiune, la arma nucleară, dau glas 
voinței tuturor popoarelor continen
tului. ale întregii lumi.

In fata acestei unanime voințe a 
popoarelor cu atit mai puternic 
apare in lumină marea răspundere 
pe care și-o asumă acele guverne, 
acei conducători de state, oameni po
litici care acceptă ca pe teritoriul 
țărilor lor să fie amplasate rachete
le cu rază medie de acțiune. Mai 
ales în aceste împrejurări, cind ori
cine poate vedea și constata nemij-

—" t

locit care este voința popoarelor — 
apare și mai evident că proiectele de 
amplasare a noilor rachete reprezin
tă o flagrantă încălcare a cerințelor 
popoarelor. în același timp, ținînd 
seama de efectele cu caracter gene
ralizat ale unei conflagrații nucleare, 
nu este vorba numai de răspunderea 
în fata propriilor popoare — căci, 
prin aceste proiecte, se asumă o grea 
răspundere și față de toate celelalte 
popoare ale planetei, inclusiv fată 
de popoarele ale căror guverne nu 
acceptă amplasarea noilor rachete, 
față de Întreaga omenire.

Totodată. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage cu deosebită preg
nantă atenția asupra unui alt aspect 
de o evidentă gravitate. Este vorba 
de faptul că prin amplasarea noilor 
rachete se încalcă Tratatul de ne- 
proliferare a armelor nucleare, sem
nat in 1968. Intr-adevăr, incă din 
primul său articol, tratatul proclamă 
angajamentul fiecărui stat posesor de 
armă nucleară participant la tratat 
„de a nu transfera nimănui, fie di
rect, fie indirect, arme nucleare sau 
alte dispozitive de explozie nuclea
ră"; Ia rindul său. articolul al doi
lea al tratatului proclamă angaja
mentul statelor semnatare nepose- 
soare de armament nuclear 
accepta, 
ferul de 
pozitive 
limpede .._ ___ _____ __
vederi clare, obligații precise, la care 
au subscris statele semnatare. Etica 
internațională, normele de drept 
pot admite sub nici un motiv 
semnătura pusă pe acest tratat, 
tificat de către organele legale 
dreptățite, să nu fie onorată și : 
pectată!

Apare clar pentru oricine că, i 
Instalarea noilor rachete, care ar în
călca fățiș prevederile esențiale ale 
Tratatului de neproliferare. s-ar crea 
un precedent deosebit de periculos. 
Dacă, sub diferite pretexte, s-ar în
cepe admiterea unor derogări, s-ar 
deschide astfel larg calea disemină
rii armelor nucleare — ceea ce ar 
multiplica factorii de risc, ar spori 
pericolele de conflict, inclusiv al 
unui război nuclear accidental.

Se cuvine, de asemenea, a se sub-

„de a nu 
fie direct, fie indirect, trans- 
arme nucleare sau alte dis- 
de explozie nucleară". Mal 
nici că se poate — sînt pre-

; nu 
ca 
ra- 
în- 

res-

prin

linia gravitatea situației ee se va 
crea pe planul respectării dreptului 
și legalității Internationale. Pentru 
că. dacă se admite încălcarea unui 
tratat internațional solemn, pe care 
și-au pus semnăturile un mare nu
măr de state, aceasta înseamnă că și 
alte documente internaționale pot fi 
puse sub semnul întrebării, âl arbi
trari ului.

Iată doar cîteva dîn motivele care 
fundamentează chemarea președinte
lui României, adresată cu insistență 
tuturor statelor șl popoarelor lumii, 
forțelor social-politice celor mal largi 
de pretutindeni — de a-și intensifica 
și mai mult eforturile acum pentru a 
determina oprirea amplasării noilor 
rachete, trecerea la retragerea și dis
trugerea celor existente.

„Noi, sublinia președintele 
Nicolae Ceaușescu In mesajul său, 
considerăm că in actualele îm
prejurări internaționale, toate forțe
le iubitoare de pace, indiferent de 
concepțiile lor politice șl filozofice, 
trebuie să-și unească rîndurile și să 
acționeze cu cea mai mare hotărîre 
împotriva înarmărilor, pentru o po
litică nouă, de destindere, colabora
re și pace. Este necesar ca acum, 
inainte de a fi prea tîrziu, inainte de 
a începe să cadă bombele nimicitoa
re, să se facă totul pentru oprirea 
amplasării rachetelor, pentru retra
gerea și distrugerea celor existente, 
pentru realizarea unui echilibru mi
litar la nivelul cel mal scăzut al ar
mamentelor".

Fără îndoială că. In ansamblul for
țelor care militează pentru pace, un 
rol important revine, oamenilor de 
știință, care pot și trebuie să facă 
mai mult pentru încetarea cursei 
inarmărilor, inclusiv să-și asume 
răspunderea de a nu mai admite 
producerea armelor nucleare, de a 
nu mai lucra pentru crearea și per
fecționarea acestor arme. Adevărata 
revoluție tehnico-științifică din pra
gul noului mileniu, arăta șeful sta
tului român în cuvinte inspirate, 
trebuie să înceapă cu distrugerea 
armelor nucleare, cu asigurarea unei 
lumi fără războaie, a păcii și conlu
crării pașnice. Tocmai în această 
lumină, tovarășul Nicolae Ceaușescu’ 
a exprimat dezideratul ca apelul

reuniunii de la București a oameni
lor de știință să fie bine înțeles și 
reținut de șefii de stat și de guvern 
și, în primul rind, de cele două mari 
puteri, pentru realizarea uniui acord 
la tratativele de la Geneva.

încă o dată, președintele Româ
niei a evidențiat din acest punct de 
vedere necesitatea de a se depune 
toate strădaniile pentru ca la nego
cierile de la Geneva să se ajungă Ia 
o înțelegere care să ducă la neam- 
plasarea rachetelor, să deschidă ca
lea eliberării continentului de ar
mele nucleare, apreciind că propu
nerile care s-au făcut și de o parte 
și de alta reprezintă o bază bună 
pentru o asemenea înțelegere. De 
aceea se impune ca la aceste trata
tive. spre care sînt ațintite toate pri
virile. se îndreaptă atenția opiniei 
publice de pretutindeni, să se ma
nifeste receptivitate față de propune
rile reciproce, să fie analizate în mod 
constructiv, cu dorința sinceră de a 
se găsi elemente comune sau fac
tori de apropiere între pozițiile celor 
două părți.

încrezător în forța unită a popoa
relor, încrezător în faptul că pînă 
la urmă luciditatea, 
lirică vor triumfa, .. __ _____
României socialiste a reafirmat con
vingerea că, în ciuda gravității si
tuației, nu este încă prea tîrziu, că 
se mai poate încă opri drumul spre 
prăpastie, că se poate asigura dez
voltarea pașnică a întregii lumi I 
Fără îndoială, această apreciere dă o 
perspectivă mobilizatoare marilor 
acțiuni oe se desfășoară astăzi pe 
toate meridianele în sprijinul dezi
deratelor supreme de pace ale între
gii omeniri. Pentru ca aceste dezi
derate să devină realitate trainică, 
România socialistă, întregul nostru 
popor, așa cum a arătat și de aceas
tă dată tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
își vor aduce întreaga contribuție, cu 
conștiința că-și Îndeplinesc astfel 
cea mai Înalță îndatorire față de 
destinele civilizației umane, față de 
marea năzuință a făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte, din viața 
căreia războaiele trebuie să fie izgo
nite pentru totdeauna.

rațiunea po- 
președintele

Romulus CAPLESCU

I
fostACORD. La Budapesta a

I semnat Acordul între Guvernul Re-1 
I publicii Socialiste România și Gu-I 

vernul Republicii Populare Ungare

I privind regimul frontierei de stat, I 
colaborarea și asistența mutuală in • 
problemele de frontieră.

ȘEDINȚE. La 1 noiembrie, la I 
I Geneva a avut loc o ședință ple- • 

nară a delegațiilor U.R.S.S. și
[ S.U.A. participante la negocierile | 
I privind limitarea armamentelor | 

nucleare în Europa. In aceeași zi

Ia avut loc și o nouă ședință ple-. 
nară a delegațiilor U.R.S.S. și I 
S.U.A. participante la negocierile 1 

I privind limitarea și reducerea ar
mamentelor strategice, relatează I 
agenția T.A.S.S. I

CONFERINȚA. La Maputo au în-

Iceput lucrările Conferinței de con- I 
stituire a Sindicatelor Socialiste I 
Mozambicane. In cuvîntul rostit cu 

I acest prilej, Samora Moises Machel. a 
președintele Partidului FRELIMO, I 
președintele R.P. Mozambic. a evi- 1 
dențiat succesele înregistrate de 
clasa muncitoare mozambicană în I 
cadrul consiliilor de producție, for- I 
mate în octombrie 1976. și a sub
liniat necesitatea constituirii sindi- | 
catelor socialiste, care < 
noilor realități din societatea 
zambicană. La conferință ia 
și o delegație a U.G.S.R.

DUPĂ ALEGERILE DIN
GENTINA. Râul Alfonsin,

I semnat
I publicii

lirii sindi- I 
corespund | 

mo- 
parte IAR-

Iums n.ia. rvaui nnonsm, liderul 
Partidului Uniunea Civică Radicală I 
din Argentina, care a cîștigat ale-1 
gerile legislative desfășurate dumi-

Inică, a declarat că va încerca să I 
formeze un guvern „de imitate na- | 
țională”, care va depune eforturi 

I pentru a „garanta democrația și a ■
asigura unitatea națională". „Avem I 
nevoie de efortul tuturor pentru a' 

I depăși problemele cu care sîntem
confruntați”, a declarat el.

DISCURS. Luînd cuvîntul în ca-' 
drul lucrărilor sesiunii Adunării 

I Populare Naționale, președintele I 
I Algeriei, Chadli Bendjedid, s-a | 
referit la unele probleme ale dez- 

■ voltărli interne și la politica ex-. 
ternă a țării. El și-a exprimat sa-1 

1 tisfacția față de rezultatele econo- 1 
Imice obținute în acest an. Pe pian 
extern președintele a reafirmat I 
atașamentul Algeriei față de poli-1 

,tica de bună vecinătate și de 
i nealiniere. ■
| CUTREMURUL DIN TURCIA. | 
Echipele de salvare au reușit să 

| ajungă in toate localitățile afectate > 
de cutremurul de pămînt produs I 

1 duminică în provincia Erzurum din1 
estul Turciei, dar nu se poate incă

I întocmi un bilanț definitiv în pri-1 
I vința pierderilor de vieți omenești. I 
Ultimul buletin oficial citat de

I agenția France Presse indică 1 2331 
I de morți și 534 de răniți. In același | 
'timp, relatează agenția Associated

Press, au fost avariate 33 000 de . 
I locuințe, dintre care 15 000 au de- I 
venit inutilizabile, afectind 75 000 

| locuitori. ___________________ I
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