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0 îndatorire de cea mai mare însemnătate a tuturor

unităților economice, a tuturor oamenilor muncii

ECONOMISIREA SEVERĂ A ENERGIEI
în interesul întregii societăți, al fiecărui cetățean !

Economisirea energiei electrice, a 
combustibililor reprezintă, in orice 
împrejurare, o îndatorire de cea 
mai mare importanță pentru toate 
colectivele de oameni ai muncii, 
pentru fiecare cetățean. Acum, da
torită condițiilor naturale deosebite, 
care an .'dus la scăderea nivelului 
Dunării și al celorlalte rîuri inte
rioare, al lacurilor de acumulare, 
determinind scăderea producției da 
energie electrică în hidrocentrale 
— din cauza lipsei de apă se în
registrează un 
minus de circa 
1 300—1 500 de 
MW zilnic — e- 
conomisirea se
veră a energiei 
electrice devine 
cea mai impor
tantă sarcină ce 
trebuie să pre
ocupe in cel 
mai înalt gra,l 
organele și or
ganizațiile de 
partid, consiliile 
oamenilor mun
cii, pe fiecare 
muncitor, tehni
cian și specialist în parte, pe 
fiecare cetățean. Cu toată claritatea 
si răspunderea trebuie să înțe
leagă’ fiecare cetățean că, în ac
tuala perioadă, numai printr-o 
drastică, foarte, severă economisire 
a energiei electrice pot fi așigura-

■ te condițiile necesareî pentru des
fășurarea normală a activității pro
ductive. ■ pentru realizarea sarcini
lor de plan pe acest an în bune 
condiții.

Analiza activității desfășurate in 
perioada care a trecut din acest an 
pune în evidență, alături de exem
plele pozitive de unități care ati 
Știut să-și gospodărească cu maxi
mă grijă resursele energetice, si o

serie de situații cînd întreprinderi 
sau județe nu numai că nu s-au 
încadrat in normele de consum 
stabilite, ci au si depășit aceste* 
norme, irosindu-se însemnate can
tități de energie electrică, gaz me- 

;tan si alti combustibili. Or. în. țoa-< 
te ramurile economici naționalei 
in toate unitățile economice, nor
mele de consum au fost temeinic 
fundamentate chiar înainte de a 
se ivi greutățile amintite. Iată 
de ce, în actualele condiții, nu

sindicat șj de tineret trebuie să 
pună pe primul plan al preocupări
lor mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii, a tuturor cetățenilor pen
tru aplicarea perseverentă a măsu
rilor stabilite in scopul economisirii 
energiei electrice și combustibilu
lui, pentru identificarea și valorifi
carea operativă a noi și noi soluții 
de reducere a consumurilor la fie
care loc de muncă, în fiecare Între
prindere, in fiecare localitate, iir 
fiecare gospodărie.

orice risipă, oricit ar fi de mică 
pentru câ, dacă aparent un bec 
care arde in plus, in mod inutil, 
un aparat ținut in priză mai mult 
decit este nevoie pare a nu influ
ența prea mult consumul, in reali
tate toate aceste mici „scurgeri" de 
energie adunate la scara localită
ților, la nivelul întregii țări repre
zintă cantități imense de energie, 
cie combustibil, care se risipesc in 
van. creind greutăți suplimentare 
bunei desfășurări

ACEASTA ESTE ACUM PROBLEMA NUMĂRUL UNU
pentru toate colectivele de muncă și organizațiile de partid, 

aceasta trebuie să fie preocuparea tuturor cetățenilor
se pune numai problema respec
tării normelor stabilite, ci de 
a se reduce drastic, prin toate căile 
și mijloacele, consumurile energe
tice. Sub nici un motiv nu se poate 
admite încălcarea acestor norme '

Ceea ce se cere acum este ca toți 
consiur.atqrii, industriali și casnici, 
sa' acționeze, cu inaltă răspundere 
si exigență, cu înalt spirit gospo
dăresc pentru reducerea consumu
lui de energie electrică, . de gaze 
naturale și de alți combustibili la 
strictul neqesar. In- acesț scfcp, fieri 
care întreprindere și instituție, or
ganele ș; organizațiile 'cie"*partid, 
consiliile populare, organele de 
conducere colectivă, organizațiile de

Știți cit este de prețios

• 1,5 kg lignit
• sau 280 g păcură
• sau 0,32 mc gaz metan

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
7 »

a primit pe președintele Organizației Internaționale Evreiești
Președintele Republicii Socialiste 

Romania, tovarășul Nicolae CeaUșescu, 
a primit, joi după-amiază, pe Jack 
Spitzer, președintele Organizației In-

„B’nai B’rith"
ternaționale Evreiești „B’nai B'rith". 

La primire a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe. 

A fost de față Joseph Domberger.

președintele filialei pentru Europa a 
Organizației „B’nai B’rith".

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Cerința vitală a întregii umanități: să fie oprită 
escalada înarmărilor nucleare!

Unanimă și deplină aprobare fată de cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de înflăcăratele sale chemări la acțiune pen
tru apărarea păcii, față de Apelul Marii Adunări Naționale

In pagina a V-a

a activității eco
nomice și în 
ultimă instanță, 
cetățenilor 
șiși.

Pentru a 
țelege cit 
bine cerința im
perioasă a eco
nomisirii drasti
ce a energiei e- 

» ' lectrice,
oprim, 
succint, 
citorva calcule :
• Economisind 

energia electrică 
ce se consumă 
intr-un minut in 
pot obține 950

în-
Jn- 
rhai

să ne 
fie șl 
asupra

întreaga tară, se __ ___ ,
t«ne zahăr. 270 tone conserve de 
legume și fructe, 212 000 mp țesă
turi finite. 1.7 milioane cărămizi, 
000 tone plăci fibrolemnoase. 85 000 
mp geamuri trase.

♦ Diminuarea in fieoare săptă- 
mină cu un kilowatt-oră a consu
mului casnic asigură, la nivelul tă
rii. o economie de 6 200 000 kWh 
energie electrică ; pină la sfirșitul 
ănului. prin obținerea, pe această 
tale, a unei economii de peste 
30 000 000 kWh energie electrică, nu 
*-ar nsai consuma aproape zece ■ 
milioane mc gaze naturale.
• In cete 36 de zile care an maî 

rămas pină la sfirșitul anului, re- 
duciindu-se numai cu 10 la sută 
consumul de energie electrică la 
locurile de muncă si acasă, se 
poate realiza o economie de 720 
milioane kWh.

Iată de ce economisirea energiei 
electrice și combustibililor trebuie 
șă dobindească cea mai mare im
portanță in activitatea de zi cu zi 
a comitetelor de partid, a consilii
lor oamenilor muncii, a tuturor oa
menilor muncii, a tuturor cetățe
nilor, Fiecare comunist, fiecare om 
al muncii, fiecare cetățean este 
chemat să se angajeze cu toată 
răspunderea în această acțiune de 
mare interes național, fiind o ac
țiune ce corespunde propriilor in
terese și ale întregii societăți, 
țîumai acționindu-se pretutindeni, 
în întreprinderi și în gospodăriile 
populației, cu înțelegerea deplină a 
necesității instaurării unui regim 
set’er de economisire a energiei 
electrice, 'gazelor naturale și com
bustibililor, greutățile de moment 
pot fi depășite, asigurîndu-se con
diții pentru o activitate normală 
în toate unitățile economice, re
sursele energetice strict necesare 
pentru producție și nevoile cas
nice.

Pentru ca bătălia pentru econo
misirea . severă a energiei electrice 
sji combustibilului să dea rezulta
te cit mai bune, este necesar că 
organele și' organizațiile de partid 
să explice clar colectivelor de oa
meni, ai muncii că orice, consum in 
plus, care depășește cit de c-t 
strictulstrictul .necesar —. orice 
risipă reprezintă un act de ne- 
chibzuință. cu consecințe negative 
pentru activitatea generală a eco
nomiei naționale, ceea ce șe întoar
ce și împotriva intereselor perso
nale ale fiecărui cetățean. în .ac- 
ftlâlele condiții, .sîr.tem cil'toțîî O- 
biigati să economisim drastic ener
gia electrică, gazele naturale, si 
combustibilul ; nimeni rin noate să 
gindească că ceea ce risipește el 
poate fi recuperat din economiile. 
Obținute de alții. Orice kWh. de e- 
nergie, metru cub de gaze natura
le și kliogram de combustibil iro
site constituie o pagubă ce nu mai 
poate fi recuperată !

Concomitent cu preocupările pen
tru identificarea si aplicarea de noi 
•nasuri pentru economisirea severă 
aj energiei ■ electrice si combustibi
lului, organele și organizațiile de 
partid., consiliile oamenilor muncii 
trebuie să acorde o atenție deose-' 
bită întăririi disciplinei și răs
punderii. in muncă. în fiecare. în
treprindere trebuie, instituit un 
cbntrol sistematic asupra modului 
în care sint aplicate măsurile sta
bilite în. vederea reducerii consu
mului de energie electrică, de gaze 
naturale si de alti combustibili. în 
care si.nt folosite mașinile, utila
jele și instalațiile, iar orice îheălr 
care a normelor de consum, a dis
ciplinei șff fie prompt stopată prin 
măsuri ferme, intransigente.

Cu inalt simț gospodăresc, civic 
trebuie să acționeze fiecare cetă
țean in propria casă, în propria 
gospodărie pentru a reduce la ma
ximum consumul de energie, pen
tru a evita prin toate mijloacele

j O epocă eroică dintr-o istorie eroică j
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• un bec de 100 
W nu arde timp 
de 10 ore

• un strung nu 
funcționează în 
gol 10 minute

• un război de 
țesut nu mer
ge în gol timp 
de 20 minute

10 minute

lată de ce ÎNCADRAREA RIGUROASA ÎN NORMELE 
DE CONSUM STABILITE PENTRU FIECARE PRODUS ÎN 
PARTE ESTE OBLIGATORIE. orice depășire a consumuri
lor de energie și combustibil în producție puțind afecta 
balanța energetică națională.

Acționați ferm la locurile de 
în întreprinderi, pe șan- 
în transporturi pentru re- 
severă a consumurilor de

muncă, 
tiere și 
ducerea 
energie electrică și de gaze natu
rale, pentru curmarea oricărei forme 
de risipă!

Economisind zi de zi energia și 
combustibilii, asigurați desfășura
rea normală a producției, a întregii 
activități economice!

ÎNFLORIREA NAȚIUNII

ÎN ROMANIA SOCIALISTĂ

- puternică forță
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iluminatul locuințelor, în folosirea ) 
aparatelor electrocasnice!

In interesul asigurării 
pentru buna desfășurare 
activități, în interesul 
reduceți pe toate căile 
ele energie și combustibili!

Este atît in interesul general al 
economiei naționale, cit și al dum
neavoastră să dovediți spirit gos
podăresc și răspundere civică la

condițiilor 
a întregii 
fiecăruia, 
consumai

a progresului multilateral al patriei
„Dezvoltarea națiunii noastre socialiste reprezintă o chinte

sență a tuturor transformărilor revoluționare din viața poporului 
român, care-și făurește astăzi, liber și suveran, propria sa istorie, 
viitorul luminos. Partidul nostru pornește de la premisa că națiu
nea nu și-a epuizat nici pe departe posibilitățile de dezvoltare, că 
ea va continua să joace, în întreaga epocă de construcție a socia
lismului și comunismului, un rol hotăritor în evoluția societății”.

NICOLAE CEAUȘESCU
La Congresul al IX-lea, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului nostru, a enunțat 
teze de o excepțională însemnătate 
teoretică și practică privind înflori
rea, perspectivele istorice ale na
țiunii socialiste, menirea, rolul’ is
toric al acesteia în întreaga perioa
dă de făurire a socialismului și co
munismului. Desigur, rolul actual ;d 
națiunii are rădăcini istorice adipci. 
fiind rezultatul unei evoluții înde
lungate. determinate de cerințele 
obiective ale progresului social.

Fără îndoială, diversitatea condi
țiilor istorice a .făcut ca acest pro
ces legic să îmbrace’o mare varieta
te de forme, foarte diferite intre 
ele, unele absolut originale. Ele con
tinuă ,și in zilele noastre să influen
țeze puternic manifestarea concretă a 
acestui proces, ce nu poate să nu 
țină seama de configurația reală a 
fiecărei societăți, de comandamentele 
diferitelor epoci și de ritmurile dife
rite pe care le-a cunoscut in desfă
șurarea sa in decursul istoriei.

Formarea națiunilor moderne. In

dependente și suverane, marchează 
aștfel o treaptă nouă, superioară a 
progresului, fapt pus in evidență de 
impulsul substanțial dat dezvoltării 
economico-sociale de puternica ac
celerare a înfăptuirii cerințelor pro
gresului social. Constituită in de-

Prof. unlv, dr. Ladislau
L6R1NCZ

ctirsul unui proces Istoric îndelun
gat, națiunea este o formă de comu
nitate etnico-socială bazată pe ori
ginea comună, pc comunitatea de 
limbă, teritoriu, de viață economică, 
de cultură, pe comunitate de conștiin
ță, concretizată in existența statului 
național. Ea a preluat și a desâvirșit 
întreaga moștenire istorică de expe
riențe șl valori perene, acumulate 
în decursul mileniilor de comunită
țile etnico-sociale anterioare. înăl- 
țîndu-le pe o treaptă nouă, calita
tiv superioară. Făurindu-se pe te

meiul îmbinării armonioase a tu
turor acestor elemente definitorii, 
pe cerința ridicării lor la un nivel 
tot mai inalt, națiunea a oferit și o- 
feră astfel comunităților umane un 
cadru propice care asigură stabili
tatea și organizarea necesare, pre
cum și stimulentul progresului mul
tilateral.

în condițiile socialismului, națiu
nea nu numai că iși păstrează va
lențele sale creatoare, dar ele cu
nosc o deosebită amplificare. Noua 
orinduire potențează forțele națiu
nii. ridicindu-ie pe o treaptă calita
tiv superioară, națiunea imbogă- 
țindu-se astfel cu noi trăsături spe
cifice care concură la asigurarea 
dezvoltării conștiente și la mobili
zarea celor mai puternice resurse 
ale maselor in vederea construirii 
civilizației socialiste și comuniste.

Actul măreț de constituire a sta
tului național unitar român, care 
consfințea marea unire a Transilva
niei și a celorlalte regiuni locuite

' (Continuare în pag. a IV-a)

r



PAGINA 2 SCINTEIA - vineri 25 noiembrie 1933

ENERGIA ELECTRICĂ, GAZELE NATURALE

ECONOMISITE CU MAXIMĂ GRIJĂ!
Aceasta este acum sarcina cea mai stringentă, 

obligația tuturor oamenilor muncii 
din toate ramurile economiei naționale

Prin organizarea superioară a producției,
normele de consum energetic pot fi pe deplin respectate

Ce relevă ancheta întreprinsă la 
'binecunoscuta întreprindere bucu- 
resteană „Electromagnetica", al că
rei consum anual de energie elec
trică — circa 13100 MWh — o si- 

Jtudază pe locul trei în ansamblul 
«unităților industriale din sectorul 5 
«al Capitalei 7 Desprindem, mai in- 
tîi. că în 10 luni din acest an co

lectivul acestei unități a economisit 
«211)00 kWh energie electrică si peste 
120 tone combustibil convențional. în 
condițiile realizării integrale a sar- 

’ «inilor de producție.
Sînt realizări notabile, care nu au 

apărut peste noapte, ci în timp, ca 
’urmare firească a unui mod gospo- 
adăresc de a gindi si acționa al oa
menilor munci; de aici. Despre mă
surile concrete, care au dus la di
minuarea consumurilor energetice 

«discutăm cu .inginerul Nicolae Gri- 
gore — energeticul-șef al întreprin
derii : ..Dintre căile pe. care le-am 
jurmat as menționa. în primul rînd. 
evitarea risipei, a pierderilor provo
cate de neglijentă sau de utilizarea 
nerațională a energiei. Este o cale 
accesibilă, ieftină și. prin aceasta, 
cu atît mai eficientă. Canalele risi- 
-peî sîpt multe într-o întreprindere, 
ele trebuie doar depistate și apoi 
Înlăturate. Cum am procedat noi 7 
Am efectuat anual zeci de bilanțuri 
energetice — anul acesta, de exem
plu. am făcut 34. iar pentru anul 
«viitor am programat 41 — la nivel 
de întreprindere, de secție, de ate
liere si chiar la utilaje mari consu
matoare‘de energie. Credem că'este

solutia cea mai bună întrucit dă 
posibilitatea verificării temeinice a 
exploatării energetice si indică lim
pede ordinea prioritară a măsurilor 
ce trebuie luate.

— Concret, .ce 
doptate pe baza 
energetice 7

— Mai întii se 
șurile de natură 
rică. printre care as aminti introdu-

măsuri au fost a- 
acestor bilanțuri

cuvin amintite mă- 
tehnico-organizato-

întreprindere au fost dotate cu in
stalații de recuperare a căldurii și 
la fel s-a procedat și pentru recu
perarea integrală a condensului de 
la rețeaua de abur tehnologic. In 
momentul de față putem spune că 
nu mai avem nici un fel de resur
să energetică recuperabilă nevalori
ficată.

Tot din bilanțurile energetice a re
zultat că îmbunătățirea arderii în

însemnări de la întreprinderea „Electromagnetica" 
București

cerea normativelor de consum de 
energie și combustibil pe secții, a- 
teliere. proces tehnologic, unitate 
consumatoare de energie etc. Mon- 
tind în toate aceste locuri contoare 
de energie electrică și gaze, eviden
ta zilnică a consumurilor si verifi
carea încadrării în limitele stabilite 
au fost ușor de realizat. Am rațio
nalizat apoi instalațiile de ilumi
nat. reducind înălțimea de montare 
a corpurilor de iluminat. De aseme
nea. am urmărit evitarea mersului 
în gol al utilajelor consumatoare, 
instalînd limitatoare de mers în gol. 
de producție proprie, pe toate ma- 
sinile-unelte. transformatoarele de 
sudură si. redresoarele de galvani
zare. S-a urmărit, totodată. încărca
rea la capacitate a cuptoarelor, a 
utilajelor de prelucrări mecanice 
etc. Toate cuptoarele si forjele din

cuptoare ar putea asigura creșterea 
randamentului instalațiilor și deci 
economii de combustibil. Ca atare, 
unele arzătoare au fost înlocuite cu' 
altele avînd performante mai ridicate 
și puteri adecvate. în același timp, 
un analizor de gaze arse dă posibi
litatea verificării in permanentă a 
arderii corecte a combustibilului.

— Firește, acțiunile întreprinse 
pentru curmarea risipei de energie 
justifică pe deplin eforturile colecti
vului- Totuși, trebuie avute în ve
dere si alte măsuri, de fond, pentru 
reducerea consumurilor energetice.

— în această privință, analiza din 
punct de vedpre energetic a multora 
din tehnologiile noastre ne-a dus la 
concluzia că prin modernizări, per
fecționări si optimizări' treptate se 
poate reduce. în timp, nivelul corusu-

murilor specifice de energie și mate
riale energointensive. în această idee 
am revizuit unele tehnologii, înlo- 
cuindu-le cu altele moderne, îndeo
sebi în sectoarele calde ale între
prinderii, S-a asimilat, de exemplu, 
o tehnologie de turnare în cîmp mag
netic. ce elimină unele faze energo
intensive din procesul de turnare al 
magneților ; au fost înlocuite o parte 
din formele de turnare de precizie 
confecționate din ceară cu forme de 
nisip peliculizat ; a fost găsit un 
sistem mai economic din punct de 
vedere energetic pentru rectificarea 
magneților etc. Toate aceste moder
nizări, in afara unor simțitoare re
duceri ale consumului de energie, au 
determinat și o însemnată creștere a 
productivității muncit

Am retinut în final că în planul 
de măsuri tehnico-organizatorice pe 
anul 1984. dezbătut si aprobat de 
adunarea generală a oamenilor mun
cii. figurează cu prioritate o serie de 
obiective care vizează continuarea 
procesului de perfecționare a tehno
logiilor si de modernizare a produ
selor. care 
nuare noi 
de energie 
colectiv de 
„Electromagnetica' 
perseverînd pe 
fabrice produsele cu consumuri ener
getice care să Ie situeze, competitiv, 
la nivelul celor mai bune realizări pe 
plan mondiaL

vor determina în conti- 
reduceri ale consumului 

și combustibil. Harnicul 
oameni ai muncii de la 

‘ este hotărit ca, 
această cale, să

Vlaicu RADU

în fiecare întreprindere trebuie valorificate marile rezerve
de economisire a energiei și combustibilului

In timpul documentării, la între
prinderea de vagoane din Arad am 
«luat cunoștință de un bogat program 
'de. acțiune in vederea economisirii 
^energiei și combustibilului. El cu- 
iprinde nu mai puțih de 25 de măsuri 
-cpncrete. adoptate de adunarea ge
nerală a oamenilor muncii din no
iembrie anul trecut. Desigur, ' la 
«aceste măsuri s-au adăugat pe phr- 
curs altele', izvorîte din cerința de a 

■Be- reduce și mai 
rile. Se sconta ca. 
practică a acestui 
prinderea — mare 
energie — să economisească 

14 060 MWh și 6120 tone combusti
bil convențional.

Despre ceea ce s-a întreprins con- 
cr^t în acest sens discutăm cu ing. 

«Gicu David, șeful biroului energe
tic. Aflăm că majoritatea mașinițor- 
unelte așchietoare și convertizoa- 
rele rotative de sudură au fost do
tate cu limitatoare de mers în gol. 
In cursul lunii septembrie a fost 
omologat un- limitator și pentru 
agregatele de sudură, conceput si 
realizat în cadrul colectivului de la 
Centrul de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru vagoa
ne Arad. Se cuvine relevat că acest 
limitator costă cu circă 3 000 lei mai 
puțin decît cele care 
mod curent în tară.

O altă realizare o 
nerea in funcțiune a 
soare de tip L-100, - 
care funcționează cu 
energie electrică redus la _ 
fată de vechiul compresor. De ase-

mult consumu- 
prin aplicarea în 
program. între- 
consumatoare de 

circa

se fabrică în

constituie pu- 
patru compre- 
variantă nouă, 
un consum de 

jumătate

ÎN AGRICULTURĂ
PE ȘANTIERELE DE IRIGAȚII DIN JUDEȚUL IALOMIȚA

i

Se apropie termenul de recepție, 
trebuie accelerată încheierea lucrărilor I

Ialomița este unul din județele 
tării care a beneficiat și în acest an 
de importante fonduri de investiții 
pentru extinderea suprafețelor ame
najate pentru irigații. Potrivit pre
vederilor cuprinse in programul de 
îmbunătățiri funciare, în acest an ur
mau să fie amenajate peste 56 000 
hectare, din care aproape 46 000 hec
tare în cadrul celor două mari siste
me (Ialomița-Căimățui și Terasa Bor- 
dușani). amplasate în una din cele 
mai secetoase zone ale țării : Gri
vita — Țăndărei — Făcăeni — Fe
tești. Fiind vorba de punerea in va
loare a unor terenuri deosebit de 
fertile și ținind seama de deficitul 
mare de apă din sol, în mod firesc 
s-a stabilit ca forțele să fie concen
trate spre obiectivele cu condiții de 
a fi date în exploatare la începutul 
verii, astfel incit acestea să contri
buie efectiv la sporirea producției 
agricole. în ce stadiu se află lucră
rile și ce trebuie întreprins acum 
pentru soluționarea tuturor proble
melor ce condiționează ’realizarea 
întocmai a prevederilor cuprinse în 
acest program 7

Un prim fapt ce se cuvine evi
dențiat este că, în cele 10 luni 
ale acestui an, în județul Ialomița 
au fost date în exploatare peste 
21 980 hectare amenajate pentru iri
gații. suprafață care, deși este 
mai mică decît s-a stabilit in 
program, depășește cu mult realiză
rile din aceeași perioadă a anilor 
treenți. Este o realizare demnă de 
subliniat dacă ținem seama de nea
junsurile ce se înregistrau în anii 
trecuti în activitatea constructorilor 
de pe șantierele celor două sisteme 
de irigații si. mai ales, de greutăr 
țile cu care se confruntă întreprin
derea județeană de specialitate în 
urma reorganizării activității din 
acest sector.

Acum, cînd am intrat în iarnă 
și au rămas puține zile pînă la fi
nele anului.' ceea ce interesează 
sint măsurile ce se întreprind pe 
șantierele de irigații din județul 
Ialomița in vederea îndeplinirii in
tegrale a sarcinilor prevăzute pe 
acest an. în acest sens, ne-am pro
pus o amplă documentare pe șan
tierele celui mai important sistem 
de irigații din județ : Ialomița — 
Călmățui. La șantierul din Grivița 
comparăm realizările efective cu 
prevederile din' grafice pC zece luni 
și constatăm o anumită nereali- 

la majoritatea indicatorilor.

menea. consumul de energie electri
că a fost diminuat cu circa 330 MWh 
prin înlocuirea a patru turnuri de 
răcire a apei pentru compresoare. 
care funcționau cu tiraj forțat, cu 
un singur turn de răcire cu tiraj. 
natural. Economii însemnate de 
energie electrică s-au înregistrat și 
prin extinderea procesului de sudu
ră automată și semiautomată la re
perele mărunte și de serie mare. 
Practic, la un kilogram de metal to-

vențional. De asemenea, a fost in
stalat un schimbător de căldură 
pentru preparat apă caldă menajeră, 
înregistrîndu-se o economie anuală 
de 400 tone combustibil convențio
nal. iar în vederea recuperării căl
durii din condens, la‘ centrala ter
mică din sectorul I au fost montate 
alte două schimbătoare de căldură 
ce permit economisirea a 600 tone 
combustibil convențional pe an.

Sînt măsuri care, dincolo de sem-

respectivă se va încheia abia 
trimestrul II 1984. întîrziată 
și acțiunea de contorizare, în

însemnări de la Întreprinderea de vagoane Arad

pit, energia electrică consumată re
prezintă abia a treia parte din cea 
consumată la sudura manuală, ca 
să nu mai vorbim de alte influente 
pozitive pe planul creșterii produc
tivității muncii și îmbunătățirii ca
lității lucrărilor. Dintre măsurile de 
ordin tehnologic consemnăm, tot
odată. că au fost concepute o serie 
de dispozitive (inductoare) pentru 
instalația de călire superficială cu 
curent de medie frecvență. în acest 
fel se economisesc în jur de 50 mc 
gaz metan la fiecare tonă de piese 
călite.

Demne de semnalat sînt si reali
zările în domeniul valorificării 
surselor energetice recuperabile, 
număr de 6 cuptoare de forjă 
fost echipate 
aer, ceea ce 
anuală de 150

re- 
Un 
au 
decu preîncălzitoare 

duce la o economie 
tone combustibil con-

nificația lor tehnică, dovedesc per
severența cu care s-a acționat, sub 
conducerea nemijlocită a organiza
ției de partid, pentru înfăptuirea 
multora dintre prevederile progra
mului de reducere a consumurilor 
energetice.

Cu toate acestea, economiile obți
nute
1 640
2 350 
nai — nu sînt încă la nivelul celor 
scontate. Cauzele trebuie căutate, in 
primul rînd, în nefinalizarea unora 
din măsurile prevăzute în program. 
De exemplu, stația de reciclare a 
apei de răcire de' la secțiile de forjat 
arcuri și turnătorie trebuia să fie 
pusă în funcțiune de mai multă vre
me, dar datorită unor întîrzierl le
gate de unele decizii privind mo
dernizarea secției turnătorie, lucra-

în 10 luni din acest an — 
MWh la energie electrică și 
tone la combustibil convențio-

rea 
prin 
este 
unele secții, a consumului de ener
gie electrică și gaze. în aceeași si
tuație sint și măsurile tehnice de 
înlocuire a aburului cu apă fierbin
te în unele hale — de exemplu; la 
vopsitorii» — precum și moderniza
rea cefhtralei termice de la sectorul I. 
Numai prin realizarea acestui ultim 
obiectiv s-ar înregistra o economie 
de 600 tone combustibil pe an, ceea 
ce reprezintă un serios motiv de 
urgentare a lucrării.

în concluzie, putem spune că la 
întreprinderea de vagoane din Arad 
trebuie să se acționeze cu și mai 
multă răspundere pentru realizarea 
tuturor obiectivelor prevăzute în 
programul de economisire a energiei 
electrice și combustibilului. Aceasta 
presupune, in primul rînd, eforturi 
sporite în vederea recuperării grab
nice a întîrzierilor și executarea în 
termenul prevăzut a celorlalte lu
crări. Sint probleme care au stat, 
dealtfel, și în atenția recentei adu
nări generale a oamenilor muncii, 
cu care prilej au fost dezbătute și 
cele mai potrivite măsuri pentru 
realizarea obiectivelor respective. 
Rămîne ca o Sarcină deosebită pen
tru consiliul oamenilor muncii și 
comitetul de partid să Utmăreasc&k 
cu stăruință aplicarea în practică a 
tot ce s-a stabilit în această pri
vință în adunarea generală.

Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scinteii

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia
listă pe zece luni care au trecut din acest an de către colective fruntașe 
de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, din domeniul circu
lației mărfurilor, al prestărilor de servicii, precum și din centrale in- 

' dustriale.
Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului stabilit ne baza 

realizării indicatorilor prevăzut! în criteriile de organizare a întrecerii 
- socialiste, ia sfirșitul Junii octombrie *), pe primele locuri se situează :
ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 

SUBRAMURA FIBRE ȘI FIRE 
SINTETICE ȘI ARTIFICIALE

Locul I : Combinatul de fibre sin
tetice Săvinești. județul Neamț, cu 
387 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,7 la sută la pro
ducția netă. 12,9 la sută la produc
tia-marfă vîndută și încasată. 3,9 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri importante de plan au fost 
'obținute la beneficii ; au fost redu
se fată de plan cheltuielile totale și 
materiale la 1 000 lei 

. marfă.
Locul II : Combinatul

Bintetice Iași.
Locul III : Filatura de 

lana “-Botoșani.

productie-

de fibre

: ÎN INDUSTRIA ARTICOLELOR 
CASNICE. STICLEI ȘI CERAMICII 

FINE
Locul I : întreprinderea „Metalo- 

<lobus"-București, eu 814,1 puncte.
‘ Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,1 la sută la pro- 
'ductia netă. 4,3 la sută la producti- 
«vitatea
sută la 
pieței t 
■au fost .
lilfe totale
marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 3,7 la sută, iar cele 
materiale cu 4,8* la sută.

Locul II : întreprinderea „Ară- 
deanca“-Arad.

Locul III : întreprinderea 
telan Alba Iulia.

muncii și la beneficii. 28 la 
livrări de mărfuri la fondul 
depășiri importante de plan 
obținute la export ; cheltule- 

la 1 000 lei producție-.

de por-

♦
•) Indicatorii privind 

tia netă, productivitatea 
costurile de producție si bene
ficiile sint calculați pe nouă luni.

produc- 
muncli.

Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Cotroceni — Bucu
rești.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Drobeta-Turnu Se
verin.

1 000 lei productie-marfă au fost mai 
mici decît cele planificate cu 2,2 la 
sută.

de 
ca

au

IN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană 
poștă și telecomunicații Buzău, 
382,9 puncte.

Principalii indicatori de plan
fost depășiți cu : 4,8 la sută la vo
lumul activității de poștă si teleco
municații. 18,7 la sută la prestații in 
unități fizice. 2,8 la sută la volumul

IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRILOR 

IN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații, administrare loca- 
tivă Foișor — București, cu 1015,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 34 la sută la pres
tația de construcții-montaj. 23 la 
sută la încasări din activitatea de 
producție și prestări de servicii. 16

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I 

tru produse 
410,5 puncte.

Principalii 
fost depășiți 
ducția netă. 4,8 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată. 5,3 la sută 
la productivitatea muncii. 21,3 la 
sută la beneficii ; consumurile de 
materii prime si materiale au fost 
mai mici decît cele normate cu 11,4 
la sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 7,8 la sută.

Centrala industrială pen- 
refractare Brașov, cu

indicatori de plan au 
cu : 7,7 la sută la pro-

întreprinderea de tricotaje și perdele 
din Pașcani - unitate reprezentativă 

a 'industriei noastre ușoare 
Foto : S. Cristian

După ce punem față în fată aceste 
rezultate . cu lucrările ce mai sint 
de executat pînă la finele anului 
si ne dăm seama că în următoarele 
săptămini a mai rămas de efectuat un 
volum foarte mare de muncă, avem 
unele nedumeriri. Ne reținem totuși 
să le exprimăm înainte de a vedea 
cum se lucrează concret pe șantiere.

Principalul punct de lucru al con
structorilor de la șantierul din Gfl- 
vita este canalul de aductiune D 7. 
La propunerea gazdelor ne depla
săm mai întîi spre stațiile de pom
pare cu numerele 62 și 63, situate 
spre extremitatea canalului. Parcur
gem o porțiune în care canalul este 
de-acum dalat și nu ne dăm încă 
seama de eforturile mari pe care le 
presupune finalizarea unui aseme
nea obiectiv pînă nu întîlnim în cale 
două dragline de mare capacitate, 
care pentru a înainta cițiva metri 
trebuie să disloce mari cantități de 
pămint în urma draglinelor, o echi
pă de muncitori finisau pereții ca
nalului în vederea impermeabilizării 
lor. Ajungem și la cele două stații 
de pompare, dar nu putem consem
na decît faptul că una din ele nu era 
încă terminată. După ce ne con
vingem că și pe cealaltă porțiune a 
canalului principal de aductiune rit
mul de lucru este scăzut, continuăm 
investigația într-o altă zonă a șan
tierului Grivița. acolo unde acțio
nează constructorii din lotul nr. 2. 
FQrța mecanică concentrată aici era 
redusă : un excavator, două buldo
zere și un lansator de tuburi, dar 
care în ziua respectivă n-au făcut 
mare lucru.

In mod normal, ar fi trebuit să 
extindem documentarea și în zona de 
activitate a lotului nr. 3 al șantieru
lui Grivita. Nu am făcut-o insă. Și 
nu numai pentru că era un punct de 
lucru mai puțin important, ci și pen
tru că datele și faptele notate la ce- ‘ 
lei alte 
pentru 
privire 
acestui 
tiții la .
am admite (ceea ce încercau să ne 
convingă gazdele) că cele întîlnite în 
Ziua respectivă pe șantierul de Ia 
Grivita constituie un accident, ar fi 
totuși greu să se creadă că. în urmă
toarele săptămini. cu forțele existen
te aici (umane, dar mai ales mecani
ce), vor putea fi finalizate toate lucră
rile în vederea dării în exploatare a 
celor 21 000 hectare. în cel mai bun 
caz. dacă pe șantier ar fi luate mă
suri organizatorice excepționale prin 
care să se asigure folosirea utilaje
lor din dotare la capacitatea maximă 
de lucru, pînă la sfirșitul anului 
s-ar putea executa 60 la sută din vo
lumul de muncă planificat. Din si
tuația existentă la șantier rezultă 
însă: că la principalele utilaje (exca
vatoare, autoscrepere. buldozere, ma
carale. autotransportoare) ar fi ne
voie de o dublare șl chiar o triplare 
a capacității de lucru pentru a se 
putea atinge un rjtm de muncă de 
natură să garanteze finalizarea la 
termen a acestui obiectiv.

Dincolo de unele neajunsuri 
activitatea constructorului, se cuyine 
să menționăm că situația la care s-a 
ajuns ăcum este de fapt o consecin
ță logică a unor erori comise în 
însuși modul în care au fost eșalo
nate lucrările prevăzute în planul pe 
acest an. De bună seamă, o defal- 
care a sarcinilor de plan, prin care 
se stabilește ca în u’lfmele trei luni 
ale anului să fie ■ dată in exploatare 
o suprafață amenajată pentru irigat 
de trei ori mai ihare decît s-a reali
zat în opt luni, riscă să ducă din 
capul locului la nerealizarea integra
lă a programului stabilit. în eșalo
narea lucrărilor trebuia să se tină 
seama mai ales de faptul că cele 
două șantiere de irigații din jude
țul Ialomița nu s-au remarcat prin- 
tr-o capacitate de organizare deo
sebită. Dimpotrivă ! Și în acest an 
ele au pornit ia lucru cu o restanță 
la amenajări de aproape 19 000 
hectare.

Sînt încă multe de făcut pentru a 
Încheia toate lucrările de amenajare 
pentru irigații pe suprafețele cu ter-

men de punere în funcțiune în aceste 
ultime două luni in județul Ialo
mița. Constructorii, în ciuda greu
tăților cu care se confruntă, mai cu 
seamă în ce privește starea tehnică 
a utilajelor, continuă să acționeze cu 
toate forțele. Ei condiționează însă 
îndeplinirea planului de suplimenta
rea dotării cu utilajele strict necesa
re. dar mai ales de aprovizionarea 
șantierelor cu materialele de care au 
nevoie. în special cu dale pentru 
impermeabilizarea canalelor. Orga
nele județene au încercat să soluțio
neze această problemă 
prin construirea unor 
prefabricate pe lîngă 
producere a ceramicii 
și Țăndărei.

pe plan local, 
poligoane de 
fabricile de 
din Urziceni 

și Țăndărei. Activitatea in aceste 
poligoane este însă condiționată de 
asigurarea materiei prime, a nisipu
lui. întrucit în județul Ialomița nu 
funcționează nici o balastieră, minis
terul de resort a stabilit ca nisipul 
să fie furnizat de întreprinderea de 
materiale de construcții Buzău, uni- 

. ta te care, din diferite motive, refuză 
să încheie contractele de livrare du 
întreprinderea din Ialomița.

Cum discuțiile contradictorii pe a- 
ceastă temă continuă fără rezultat, 
supunem atenției direcției generale 
economice de profil din cadrul Mi
nisterului Agriculturii o altă alter
nativă de rezolvare a problemei : 
dalele necesare șantierelor de iriga
ții din Ialomița să fie produse în 
continuare de poligoanele care'apro
vizionau șantierele respective înain
te de reorganizarea acestora, adică 

fostului 
acestea 

stat re-

netă. 1,6 la sută la producția
3,9 la sută la productivitatea

ducția 
fizică.
muncii. 25,1 Ia sută la beneficii ; 
cheltuielile totale și materiale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cale planificate cu 
2,5 la sută.

Locul II : Centrala industrială de 
mașini și utilaje pentru industria 
ușoară București.

Locul III : Centrala industrială de 
electronică și tehnică de calcul 
București.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala industrială de 

utilaje și piese de schimb pentru 
industria chimică București, cu 615,5 
puncte.

FRUNTAȘII MUNCII - IN CARTEA DE ONOARE A
Rezultatele întrecerii pe 10 luni din acest an

de activitate pe o persoană. 13,8 la 
sută la beneficii ; cheltuielile la 
1 000 lei venituri au fost mai mici 
decît cele planificate cu 5,1 la sută.

Locul II : Direcția de postă a mu
nicipiului București,

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Galați.

IN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

Locul I : întreprinderea de ali
mentație publică Tg. Jiu, cu 331,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,2 la sută Ia des
faceri de mărfuri cu amănuntul. 13,8 
la sută la producția proprie, 2,6 la 
sută la volumul desfacerilor de măr1 
furi pe un lucrător, 9,8 la sută la be
neficii ; cheltuielile de circulație la 
1 000 lei desfacere au fost mai mici' 
decît cele planificate cu 26 la sută, 
iar nivelul fondului de retribuire la 
1 000 lei desfacfere a fost, de aseme
nea, mai mic cu 2,1 la sută.

Ia sută la volumul lucrărilor de În
treținere. reparații curente si pres
tări în 
prestări 
la sută 
materii 
combustibili și energie electrică ; 
fost mai mici decît cele normate.

Locul II : întreprinderea de admi
nistrarea clădirilor București.

Locul III : întreprinderea de con
strucții. reparații, administrare loca- 
tivă Giulești — București.

construcții, 25 la sută 
servicii pentru populație, 

la beneficii ; consumurile 
prime și materiale și

la
22 
de 
de 
au

INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI

Locul I : Centrul național al 
dustriei aeronautice 
811,8 puncte.

Principalii 
fost depășiți 
ducția netă, 
fizică, 28 la

române,
In-
cu

au

două loturi erau suficiente 
a ne exprima scepticismul cu 
la posibilitatea finalizării 
important obiectiv de inves- 
termenul stabilit. Chiar dacă

cele aflate în subordinea 
T.C.I.F.-București, deoarece 
au asigurate prin planul de 
sursele de materii prime.

Desigur, direcția de resort din ca
drul Ministerului Agriculturii se con
fruntă cu un număr mare de probi 
me, de soluționarea cărora depini 
Înfăptuirea obiectivelor stabilite pr 
programul național de îmbunătăți 
funciare. Problemele de pe șantiere 
de irigații ale județului Ialomița i 
situează însă pe primul plan al u: 
genței și de aceea trebuie să li ! 
acorde prioritatea cuvenită. Cu at 
mai mult cu cit, prin luarea unc 
măsuri tehnico-organizatorice jud: 
cioase, ele pot fi soluționate rapic 
iar efectul aplicării lor își va găs 
chiar începînd cu anul viitor, o con 
cretizare in sporurile de recoltă obti 
nute de pe urma irigațiilor.

Iosif POP 
Mihal VIȘOIU

BACĂU : O nouă

tn

instalație în funcțiune
La întreprinderea mecanică 

din Bacău a fost construită si 
pusă în funcțiune o instalație 
modernă pentru acoperiri meta
lice de suprafață a organelor de 
asamblare. Noua capacitate este 
înzestrată cu utilaje fabricate in 
cea mai mare parte în tara noas
tră. Prin intrarea ei în funcțiu
ne sporește gradul de valorifi
care a metalului si creste cali
tatea produselor. (Gh. Baltă, 
corespondentul ..Scinteii").

SIBIU

tibili au fost mai mici decît cele 
normate cu 2,4 la sută.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei trico

tajelor București, cu 408,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,6 la sută la pro
ducția fizică. 5,6 la sută lă producția 
netă. 4,7 la sută la productivitatea 
muncii, 7?7 la sută la beneficii. 6,8 
la sută la livrări de mărfuri la fon
dul pieței ; cheltuielile totale la 
1 000 lei productie-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
2,4 la sută, iar cele materiale cu 1,9 
la sută.

Locul II : Centrala industriei linei 
București.

Locul III : Centrala industriei 
bumbacului București.

Producție-marfă 
suplimentară

Constructorii de mașini, me- 
talurgiștii, chimiștii, ceilalți oa
meni ai muncii din unitățile in
dustriale ale județului Sibiu, 
angajați cu toate forțele în în
trecerea pentru îndeplinirea e- 
xemplară a planului pe 1983, au 
livrat economiei naționale de la 
începutul anului și pînă acum o 
productie-marfă suplimentară 
in valoare de 460 milioane lei, 
ceea ce în expresie fizică repre
zintă 547 tone oțel, 134 tone ma
șini și utilaje pentru diferite 
ramuri ale economiei. 1 376 au
tobasculante, 536 remorci, 752 
tone produse macromoleculare 
de bază, 1 584 mc cherestea de 
rășinoase, 115 000 mp țesături de 
bumbac și altele. Întregul volum 
al productiei-marfă suplimenta
re a fost realizat pe seama creș
terii productivității muncii care, 
așa cum reiese din exigentele 
dezbateri ale adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii din 
.întreprinderi, se asigură pe baza 
măsurilor politico-organizatori- 
ce și tehnico-științifice stabili
te prin amplul program al co
mitetului județean de partid 
privind creșterea calității și e- 
ficientei întregii activități eco
nomice din județul Sibiu. (Ni
colae Brujan, corespondentul 
„Scinteii").

TIMIȘ : Reducerea

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier Plo
iești, cu 296,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,3 la sută la pro
ducția fizică, 7,9 la sută la produc
ția netă. 2 la sută la productia- 
marfă vîndută și încasată. 7.4 Ia 
sută la productivitatea muncii ; 
cheltuielile totale și materiale la

indicatori 
cu : 5,7 la 
2,2 la sută _ . , .

. , sută la productia-marfă 
vîndută' și încasată. 9,6 la sută la 
productivitatea muncii : depășiri de 
plan au fost obținute la export și la 
beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei productie-marfă au fost mai 
mici decît cele planificate cu 2,3 la 
sută, iar cele materiale cu 3,3 Ia sută.

de plan 
sută la p ro
la producția

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,5 la sută la pro
ducția fizică. 4,5 la sută la produc- 
tia-marfă vîndută și încasată, 22,9 
la sută la producția netă, 21,8 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au fost obținute la 
export și la beneficii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei productie-marfă au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu« 9,7 ■ la sută, iar cele materiale cu 
12,6 la sută.

Locul II : Centrala industrială de 
metale neferoase și rare București.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I i Centrala industriei de 

morărit, decorticat, panificație și 
produse făinoase, cu 685,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13,6 la sută la pro
ducția netă. 4,8 la sută la produc
ția fizică, 8,6 la sută la produc
tia-marfă vîndută și încasată. 2,8 la 
sută la productivitatea muncii, 16,8 
Ia sută la beneficii ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
mai mici decît cele normate cu 4,2 
la sută, iar cele de energie electrică 
cu 0,9 la sută.

Locul II : Centrala producției și 
Industrializării tutunului.

Locul III : Centrala berii, spirtu
lui, amidonului și apelor minerale.

cheltuielilor materiale

INDUSTRIA DE MASINI-UNELTE, 
ELECTRONICA 

ȘI ELECTROTEHNICA
Locul I :. Centrala Industrială 

echipamente 
automatizări 
puncte.

Principalii 
fost depășiți

de 
de telecomunicații și 

București, cu 330,4

indicatori de plan au 
cu ; 4,2 la sută Ia pro-

ECONOMIA FORESTIERA 
ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Locul I : Centrala de utilaje șl 
Piese de schimb, cu 102,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7ț3 la sută Ia pro
ducția fizică. 0,8 la sută la producția 
netă. 1,8 la sută Ia productivitatea 
muncii, 0,7 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; consumu
rile de energie electrică și combus-

TRANSPORTURI 
ȘI TELECOMUNICAȚII

Locul I : Centrala mecanică de 
material rulant București, cu 579,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,5 la sută la pro
ducția fizică. 4,1 la sută la producția 
netă. 1,2 la sută la productia-marfă 
vîndută și încasată. 5 Ia sută la 
productivitatea muncii ; depășiri de 
plan au fost obținute la export și la 
beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei productie-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 2 Ia sută, 
iar cele materiale cu 1,4 la sută.

(Agerpres)

i

Aplicînd in viată programele 
de măsuri elaborate sub condu
cerea organelor si organizațiilor 
de partid pentru realizarea 
exemplară a producției fizice și 
a celei destinate exportului, 
pentru creșterea productivității 
muncii si a eficientei economi
ce. colectivele de muncă dip 
întreprinderile industriale ale 
județului Timiș au realizat și 
livrat economiei naționale, peste 
prevederile de plan, o produc
tie-marfă în 
o jumătate de 
de subliniat 
acest spor a 
condițiile valorificării mai bune 
a resurselor materiale si ener
getice. reintroducerii in circui
tul productiv a unui volum mai 
mare de materiale recuperabile 
si refolosibile. Pe această cale, 
precum si prin reducerea con
sumurilor normate, ău fost e- 
conomisite. de la Începutul 
anului, peste 3 000 tone metal. 
7 milioane metri cubi gaze na
turale, peste 25 000 MWh ener
gie electrică, economii care au 
contribuit la reducerea chel
tuielilor materiale cu peste 10 
lei la 1 000 lei productie-marfă. 
(Cezar Ioana, corespondentul 
..Scinteii").

valoare de peste 
miliard lei. Demn 
este . faptul că 
fost obtinut in

i

4

1
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auzită cu putere voința de pace și dezarmare 
mitinguri, demonstrații, marșuri, desfășurate p

Neobosite eforturi pentru apararea 
Europei de primejdia nucleară 

în cadrul neobositelor eforturi pentru trecerea la deza obiectiv cardinal,
de stringentă și arzătoare actualitate al politicii externe , LI demersurilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu il constituie inlăturarea pri ejf catastrofe nu
cleare, ce amenință tot mai grav continentul european și întreaga netă prin amplasarea 
noilor rachete șl dezvoltarea celor existente.

România s-a ridicat cu o rară energie și tenacitate pentru oprirea acestui curs, 
care primejduiește nu numai leagănul civilizației moderne, ci ți întreaga umanitate. 
Răspun-înd înflăcăratelor chemări ale președintelui țării, Apelului Frontului Democrației 
și Unității Socialiste și celui al Marii Adunări Naționale, practic întregul popor și-a făcut 
auzită cu putere voința de pace și dezarmare in cadrul miilor și miilor de adunări, 
mitinguri, demonstrații, marșuri, desfășurate pe tot cuprinsul țării, ț

în acest sens, în vibronta cuvîn- 
tore rostită la sesiunea Marii Adunări 
Naționale, secretarul general al 
P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat cu fermitate :
- Să se spună deschis și cinstit 

popoarelor adevărul : noile rachete 
nu servesc și nu pot servi pacea I 
Dimpotrivă, ele vor mări considerabil 
pericolul războiului nuclear, al ca
tastrofei nucleare I

- în numele poporului român, 
adresăm conducătorilor S.U.A. și 
U.R.S.S. apelul de a se renunța la 
amplasarea noilor rachete în Europa 
și la dezvoltarea celor existente, de 
a se trece la retragerea și «distru
gerea celor existente I

- Cît timp există încă cea mai 
mică șansă pentru un acord, nu tre
buie să se întreprindă nimic care să 
pună Europa în pericol, să deschidă 
calea catastrofei nucleare, a distru-

A

Vocația României socialiste-pace, independență, colaborare

Sintem angajați intr-o mare operă de transformare revoluționară 
a patriei; de aceea avem nevoie de pace — atît noi, cit și toate popoarele lumii. 
In acest spirit partidul și guvernul nostru, întregul popor roman acționează cu toată 
hotărirea pentru pace, pentru colaborare, pentru a asigura dreptul fiecărui om, 
al fiecărui popor — la viață, la libertate, la independență!"

NICOLAE CEAUȘESCU

t

La 65 de ani de la crearea statului național unitar 
român — moment de aleasă sărbătoare și strălucit 
bilanț istoric - Republica Socialistă România se pre
zintă, așa cum oglindește și Expoziția jubiliară națio
nală, ca un factor deosebit de activ al vieții politice 
internaționale, spunindu-și cuvintul cu claritate și 
realism în toate problemele lumii contemporane, mili- 
tînd cu o consecvență de neabătut pentru apărarea 
păcii, pentru trecerea la dezarmare, in primul rînd la 
dezarmare nucleară - aspirația supremă a tuturor 
popoarelor lumii.

In elaborarea și promovarea tuturor orientărilor și

pozițiilor de politică externă ale statului nostru rolul 
hotârîtor și meritul esențial revin secretarului general 
al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, unanim apreciat ca personalitate proemi
nentă a vremurilor noastre, căreia i se acordă cea mai 
înaltă considerație și prețuire pretutindeni în lume.

Rezultat nemijlocit al prodigioasei activități desfă
șurate de secretarul general al partidului, președintele 
Republicii, România nu a avut nicicînd de la consti
tuirea sa ca stat național unitar independent atîțla 
prieteni și o asemenea autoritate internațională ca în 
zilele noastre.

!■ *•'.

f

Pentru o lume a păcii — lume fără arme!
înfăptuirea dezarmării, singura cale realistă spre obținerea unei păci trainice, 

reprezintă o idee de frontispiciu, un obiectiv fundamental al întregii politici externe a 
< României socialiste, o cauză de înaltă responsabilitate promovată energic și neobosit de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Sint bine cunoscute și se bucură de un profund răsunet și o largă apreciere pe 
toate meridianele inițiativele sale, realismul și caracterul profund constructiv al propu
nerilor sale care, reunite intr-un amplu și coerent program de măsuri de dezarmare, in 
primul rînd de dezarmare nucleară, sint. menite să deschidă calea unei lumi a păcii, 
colaborării și înțelegerii internaționale, o lume fără arme și fără războaie.

• Ca urmare a unei inițiative a 
României, Adunarea Generală a 
O.N.U. a proclamat „Deceniul 
dezarmării al Națiunilor Unite: 
1970-1980".
• Raportul O.N.U. privind „Con

secințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor" a avut ca bază 
inițiativa țării noastre.
• Un larg ecou a avut prezenta

rea, la Națiunile Unite, a documentu
lui intitulat „Poziția României în pro
blemele dezarmării, în primul rînd ale 
dezarmării nucleare, și in instaurarea 
unei păci trainice in lume" (1975).

® Cu prilejul primei sesiuni spe
ciale a O.N.U. consacrată dezarmă
rii (1978) a fost elaborat și publi
cat documentul : „Hotărîrea Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român privind poziția României 
in problemele dezarmării, și în primul 
rînd ale dezarmării nucleare", iar la 
cea de-a doua sesiune specială a 
O.N.U. (1982) a fost prezentat docu
mentul „Poziția și propunerile Româ
niei cu privire la problemele dezar
mării".
• Din inițiativa României, pe or-

dinea de zi o O.N.U. a fost înscris 
punctul „înghețarea și reducerea 
bugetelor militare". Imbinind vorba 
cu fapta, țara noastfa” ă redus timp 
de trei ani consecutiv. în mod unila
teral, nivelul cheltuielilor militare, iar 
la sfîrșitul anului 1982 a hotârît ca 
pină în 1985 aceste cheltuieli să ră- 
mînă neschimbate.
• România atribuie o- mare în

semnătate creării de zone denuclea- 
rizate în diferite regiuni ale lumii, 
militează și acționează cu perseve
rență pentru transformarea Peninsu
lei Balcanice intr-o zonă a priete
niei, colaborării, bunei-vecinătăți și 
a conviețuirii pașnice, fără arme nu
cleare.
• Țara noastră a susținut la reu- 

necesitatea
•-dara noastră a su 

niunea de la Madrid 
convocării unei conferințe pentru 
măsuri de încredere și de securitate 
și pentru dezarmare in Europa, 
însușită prin consens de partici
pant, această propunere constituie 
unul/ din rezultatele cdncrete ale 
reuniunii de la Madridj—jdevenLqd 
tema viitoarei reuniuni ce va avea loc 
în ianuarie 1984 la Stockholm.

gerii continentului nostru, a întregii 
lumi I
- Trebuie să se acționeze cu toată 

hotărîrea pentru a se realiza oprirea 
amplasării noilor rachete - și, în 
continuare, reducerea armamentelor 
nucleare, a armamentelor in general, 
realizarea unui echilibru la nivel cit 
mai redus al armamentelor nucleare, 
al armamentelor în general.

- Popoarele Europei, S.U.A. și Ca
nadei nu și-au spus încă ultimul cu- 
vînt ; ele sînt chemate să-și unească 
forțele și să acționeze cu și mai multă 
fermitate și hotărire pentru salvarea 
Europei și a întregii lumi de la dis
trugerea nucleară I

- Să facem totul pentru o lume 
fără arme, fără războaie, o lume mai 
dreaptă și mai bună, in care fiecare 
națiune să-și poată concentra for
țele în direcția dezvoltării economice 
și sociale, în direcția progresului în
tregii umanități I

Idealurile libertății și independenței, care au însuflețit 
timp de veacuri lupta poporului român, găsindu-și afirmare 
plenară în cit socialismului, iși au continuitate firească in 

■.de România socialistă, de pre- 
■e solidaritate activă cu lupta 
erirea și consolidarea indepen- 
rea dreptului lor sacru de a-și 
. «

-a manifestat permanent 
<nător al dreptului fiecărui 
■oropria soartă, de a-și or- 
rește, de a-și redobîndi 
folosi în vederea propriei

dintele ei au acționat și 
vederea promovării prin- 

e state — respectarea su- 
ei naționale, egalitatea în 
'reburile interne, avantajul

I foaie popoarele globului au dreptul la dezvoltare
Acționind neobosit pentru apărarea păcii ți înfăptuirea dez

armării, România socialistă, președintele ei acordă in ace
lași timp o atenție deosebită problemelor dezvoltării, lichi
dării împărțirii lumii in săraci și bogați.

In spiritul unui inalt umanism, subliniind că decalajele 
existente, persistența subdezvoltării pe întinse regiuni ale 
globului unde trăiesc peste două treimi din populația Terrei 
contravin intereselor intregii omeniri, reprezintă o mare 
primejdie la adresa păcii mondiale, președintele Nicolae 
Ceaușescu are meritul de a fi elaborat o concepție științifică, 
unitară privind căile de înlăturare a acestor profund^ ano
malii și instaurarea noii ordini economice internaționale.

9 Cu prilejul sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. din septembrie 1975, a fost 
prezentat la Națiunile Unite documentul : „Poziția

In sprijinul independenței tuturor națiunilor
reciproc, renunțarea la forță și la amenințarea cu 
forța — singurele în măsură să asigure cadrul dez
voltării libere a fiecărei națiuni,
• România .s-a pronunțat si se pronunță ne

abătut împotriva oricăror încercări de subjugare și 
dominare o alior popoare, pentru lichidarea prac
ticilor colonialiste, neocoloniăliste și imperialiste, 
pentru afirmarea de sine stătătoare a tuturor na
țiunilor. w
• P.C.R. a încheiat cu reprezentanții mișcărilor 

de eliberare ale popoarelor din Mnzamhjc, Angola.. 
Guineea-Bissau, Sao Tome și Principe, Zimbabwe 
ș.a. documente comune care au conslîtuit prime 
recunoașteri ale acestor mișcări pe plan interna
țional, iar după ce popocrele respective s-au con
stituit ca state libere, țara noastră a stabilit imediat 
raporturi diplomatice, relații de strînsă conlucrare 
pe multiple planuri.

României cu privire la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale".
• Ca urmare a unei inițiative a României, a fost 

constituit Comitetul plenar al O.N.U, pentru noua 
ordine economică internațională.
• Documentul cuprinzînd poziția și propunerile 

României la sesiunea a Vl-a a U.N.C.T.A.D, de la 
Belgrad, din 1983, prezentat în numele președinte
lui Republicii, definește un program concret de mă
suri - de la statornicirea unor raporturi echilibra
te între preturile materiilor prime și cele ale pro
duselor industriale la asigurarea unui transfer

9 Pe pămîntul Africii sau la București, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit, în repetate rînduri, 
cu liderii mișcărilor de eliberare, aceste contacte 
prilejuind puternice expresii ale solidarității po
porului român cu lupta dreaptă a acestor mișcări.
• România se numără printre autorii „Declara

ției cu privire la acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale", adoptată de O.N.U., precum 
și printre țările inițiatoare sau coautoore ale tuturor 
rezoluțiilor Națiunilor Unite referitoare la deco
lonizare, eliminarea discriminării rasiale și apart
heidului.
• Țara noastră se pronunță neabătut în sprijinul 

dreptului poporului namibian la libertate și inde
pendență ; totodată, România sprijină cu fermitate 
drepturile legitime ale poporului palestinian, sub 
conducerea O.E.P., Inclusiv dreptul la constituirea 
unui stat propriu, independent.

și progres, la civilizație
larg de tehnologii moderne către țările în curs de 
dezvoltare și de la eliminarea tendințelor protec- 
ționiste, a oricăror îngrădiri și discriminări pină la 
reducerea dobînzilor la niveluri rezonabile — toate 
acestea conturînd o vastă strategie pentru lichida
rea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini , , T I *economice internaționale,
• România a propus, de asemenea, reducerea cu 

10-15 la sută a cheltuielilor'militare, fondurile ast
fel eliberate urmînd a fi folosite în proporție de 
30—50 ia sută pentru sprijinirea eforturilor țărilor în 
curs de dezvoltare.

Glasul lucid al rațiunii: 
să prevaleze spiritul 

tratativelor, al înțelegerii
In concepția României, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

înfăptuirea marilor deziderate de pace, securitate și progres 
ale popoarelor lumii este nemijlocit legată de abolirea poli
ticii de forță din viața internațională, de stingerea tuturor 
focarelor de încordare ji conflict, de reglementarea pe calea 
tratativelor a oricăror probleme și diferende dintre, state. 
Una din ideile fundamentale, stăruitor promovată de 
președintele Nicolae Ceaușescu, este aceea că oricit ar fi 
de dificile și îndelungate, tratativele sînt incomparabil de 
preferat 'distrugerilor și suferințelor generate de confruntări 
armate, reprezintă singura cale de soluționare a problemelor.
• La inițiativa României, Adunarea Generală a 

O.N.U. a adoptat în 1982 „Declarația privind re
glementarea pașnică a diferendelor internaționale".
• Prin apeluri și demersuri adresate părților an

gajate în conflictele ce au avut doc in ultimele 
două decenii în diversele părți ale lumii — din Asia 
de sud-est șl sud-vest pină în Orientul’Mijlociu și 
Apropiat, și din Africa pînă în America Centrală 
— președintele Nicolae Ceaușescu a formulat ini
țiative și a avansat propuneri concrete pentru aoro- 
pierea și realizarea de înțelegeri între părțile aflate 
în conflict, pentru stingerea focarelor de război.
• In scopul creșterii rolului O.N.U., România a 

propus crearea unei comisii permanente pentru 
bune oficii, mediere și conciliere.
• Inițiativa României privind dezvoltarea și întă

rirea bunei vecinătăți între state a dus la adopta
rea de către Adunarea Generală a O.N.U. a pro
iectului de rezoluție prezentat de țara noastră îm
preună cu alte 28 de state.
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în Intîmpinarea aniversării zilei 
de 1 Decembrie 1918, joi a avut loc 
Ia Ministerul Apărării Naționale 
sesiunea științifică cu tema „Făuri
rea statului national unitar român 
— încununarea luptei românilor 
pentru unitate, independentă și pro
gres social. Unitatea poporului in 
jurul partidului și al secretarului 
său general, t o v ar ă ș u 1 Nioolae 
Ceaușescu — factor hotăritor al 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și al intăririi ca
pacității de apărare a patriei".

Au participat tovarășii Ion Coman. 
pnembru al Comitetului Politic E- 
xecutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
general-colonel Constantin Olteanu. 
pnembru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
apărării naționale. Petru Enache. 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ion Teoreanu. ministrul e- 
ducatiei si irivățămintului. Pante- 
limon Găvănescu. prim-secretar al 
p.C. al U.T.C.. Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe 
sociale și politice, membri ai Con
siliului de conducere al Ministeru
lui Apărării Naționale, oameni de 
Știință și cultură, activiști de 
partid si de stat, generali și ofițeri 
activi șl tn rezervă, cadre din in
stituții de cercetare.

Cuvintul de deschidere a fost 
postit de ministrul apărării națio
nale. care a relevat însemnătatea 
momentului istoric aniversat in 
lupta de emancipare națională si 
socială a poporului român. Totoda
tă. a fost evidențiat faptul că săr
bătorirea marelui eveniment are Ioc 
in condițiile în care idealurile ge
nerațiilor înaintase privind unita
tea. libertatea si independenta tării 
Reprezintă astăzi o realitate, po
norul român, strîns unit în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral. tovarășul Nlcolae Ceaușescu. 
înfăptuind cu abnegație hotărîrile 
Congresului al XII-lea si Conferin
ței Naționale ale partidului, asigu- 
rînd înflorirea necontenită a pa
triei noastre socialiste. întărirea ca
pacității ei de apărare.

în cadrul sesiunii au fost prezen
tate comunicările : „Opera secreta
rului general al Partidului Comu
nist Român, președintele României, 
comandantul suprem al Forțelor Ar
mate. tovarășul Nlcolae Ceaușescu. 
'despre lupta poporului român pen
tru unitate națională" — (general- 
tolonel dr. Constantin Olteanu) ;
Unitatea statală — permanență în 

conștiința și fapta generațiilor dă 
luptători pentru libertatea și afir
marea națiunii române. Premisele 
Istorice ale formării statului națio
nal unitar român" — (conf. univ. 
dr. Mircea Mușat) ; „Unirea de la 
1 Decembrie 1918 — încununare a 
luptei și năzuințelor tuturor româ
nilor de a avea un stat unitar, inde
pendent. de a trăi liberi. în pace si 
colaborare cu vecinii, cu alte po
poare" (prof. univ. dr. Ștefan Ște- 
fănescu) ; ..Locul istoric al mișcării 
muncitorești și socialiste din Româ
nia în lupta pentru realizarea Mâ
ții Uniri de la 1 Decembrie 1918“ 
(conf. univ. dr. Ion Ardeleanu) ; 
..Rolul consiliilor si al gărzilor na
ționale române din Transilvania in 
pregătirea si desfășurarea actului 
istoric de la 1 Decembrie 1918“ — 
(conf. dr. Gheorghe Zaharia); „Par-

(Urmare din pag. I) să a națiunii nu putea fi realizată 
sub conducerea cercurilor conducă- 

o încunu- toare burgheze. în condițiile inter- 
întregului naționale caracterizate de amenin-

de români cu Țara, a fost 
nare a luptei seculare a 
nostru popor pentru eliberarea na- țarea fascismului, transformată ulte- 
țională și socială. Prin actul istoric ------ •-

„ al creării statului național unitar s-a 
desăvîrșit de fapt un proces istoric 
îndelungat, în cursul căruia s-a 

J format și consolidat treptat națiunea
---- s-au afirmat cu tărie ele- 

sale constitutive, originea 
comunitatea de limbă.

națiune. relațiile econo- 
indestructibile și 

toate ținuturile 
Intr-adevăr, 

înfăptuit-o și de 
1859, bazîn-

Sesiune științifică 

la Ministerul

Apărării
ticiparea activă a tineretului țării 
noastre la înfăptuirea marelui act 
al Unirii" — (Pantelimon Găvă
nescu) ; „Marea Adunare Națională 
de la Alba Iulia — momentul apo
teotic al Marii Uniri" — (acad. Ște
fan Pascu) ; „Statul național unitar 
român — cadru favorabil pentru 
dezvoltarea economico-socială și 
asigurarea independenței și suvera
nității naționale" (general-maior dr. 
Gheorghe Găinușe) ; „Transilvania 
în lupta milenară a poporului ro
mân pentru libertate, unitate și dez
voltare de sine stătătoare" (ge- 
neral-locotenent dr. Ilie Ceaușescu); 
„Armata română — continuatoare a 
glorioaselor tradiții de luptă pentru 
unitatea națională și existență li
beră. de sine stătătoare a poporului 
român" (general-colonel Vasile 
Milea) ; „Unitatea întregului popor 
în jurul partidului și al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — factor hotărîtor al 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate" (Ion Coman).

Mult stimate tovarășe Nicolae

Sesiunea științifică organizată de 
Ministerul Apărării Naționale in 
cinstea aniversării a 65 de ani de la 
făurirea statului național unitar 
român, înscrisă in suita amplelor 
manifestări politico-educative prin 
care armata României socialiste, 
asemenea întregului nostru popor, 
omagiază marele act istoric de la 
1 Decembrie 1918, a prilejuit o caldă 
afirmare a sentimentelor de min- 
drie patriotică, de prețuire a boga
telor tradiții de luptă ale poporului 
român pentru emancipare naționa
lă și socială.

Comunicările prezentate au pus 
cu putere in evidență importanța 
acestui istoric eveniment, lupta 
neîntreruptă dusă de-a lungul 
veacurilor de poporul român pen
tru unitate, libertate și indepen
dență. rolul hotăritor al maselor in 
realizarea Marii Uniri, a tuturor 
prefacerilor ce au avut loc in viața 
economică, socială și politică a pa
triei. De asemenea, s-a reliefat 
participarea activă a oștirii la toate 
momentele de seamă care au jalo
nat glorioasa noastră istorie, devo
tamentul ei nemărginit față de 
popor, atașamentul ei de neclintit 
față de întreaga politică internă și 
externă * partidului și statului 
nostru.

Sesiunea științifică s-a constituit 
intr-o vibrantă manifestare a celor 
mai alese .sentimente de adincă 
prețuire și nemărginită recunoștin
ță pe care armata, la fel ca între
gul popor, le nutrește față de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, consecvent mi
litant revoluționar, purtător al 
eelor mai inalte virtuți ale poporu
lui, neînfricat luptător și conducă
tor încercat, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, pen
tru prodigioasa activitate teoretică 
și practică .pe care, in fruntea 
partidului și statului, o desfășurati 
în 'conducerea vastei și complexei 
opere de ridicare a patriei pe 
înaltele trepte ale civilizației socia
liste și comuniste, de intărire a ca
pacității sale de apărare, pentru 
aportul dumneavoastră decisiv la 
afirmarea tot mai puternică a țării

rior în ocupație militară ‘a țării 
noastre. In acea perioadă critică in 
care însăși ființa națională a fost 
amenințată, integritatea teritorială 
a statului național unitar a fost știr

bită în mod brutal, lupta de elibe
rare națională și cea pentru drep
tate socială contopindu-se ca de atî- 
tea ori in istorie. Clasa muncitoare, 
în frunte cu partidul său revoluțio
nar. Partidul Comunist Român, a 
condus larga mișcare patriotică re
voluționară a oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
pentru restabilirea integrității teri
toriale a țării, pentru indeoendenta 
și suveranitatea națională. împotriva 
cotroDitorilor fasciști și acoliților lor.

Adevăratele virtuți ale națiunii 
puteau să se manifeste pe deplin 
numai în socialism.

Schimbările radicale produse de 
revoluția socialistă în organizarea 
politică, în economia și cultura so
cietății românești atestă faptul că 
făurirea noii societăți socialiste nu 
numai că nu a fost stînjenită, dar,

înflorirea națiunii în România socialistă

Naționale
în încheiere, președintele Acade

miei de științe sociale și politice 
a scos în evidență contribuția se
siunii la adîncirea cercetării știin
țifice privind lupta poporului român 
pentru unitate, libertate și indepen
dență națională, subliniind. în 
același timp, rolul deosebit al 
orientărilor creatoare, de profundă 
originalitate ale tovarășului Nicolas 
Ceaușescu în domeniul istoriei na
ționale, al valorificării gloriosului 
trecut de muncă și luptă al po
porului nostru în opera de con
struire a societății socialiste și de 
formare a omului nou, cu o înaltă 
conștiință patriotică și revolu
ționară.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participanții au adresat o 
telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al 
Forțelor Armate.

Ceaușescu,

noastre pe plan mondial, la spori
rea necontenită a prestigiului ei in 
rîndul națiunilor lumii, la promo
varea nobilelor principii ale păcii 
colaborării și înțelegerii intre po
poare.

Participanții la lucrările sesiunii, 
dind expresie gindurilor întregului 
personal al armatei, și-au reafir
mat hotărîrea neclintită de a ac
ționa, neprecupețind nici un efort, 
astfel incit oștirea țării, in strinsă 
unitate cu poporul, sub conducerea 
gloriosului nostru partid comunist, 
să îmbogățească permanent inesti
mabilul patrimoniu al tradițiilor de 
luptă patriotică făurite de înain
tași, prin fapte demne de timpul 
ce-1 străbatem.

Vă asigurăm și cu acest prilej 
că armata țării, devotată fără 
margini patriei, partidului și po
porului, dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe comandant suprem, 
va face totul pentru transpunerea 
neabătută în viață a istoricelor ho- 
tăriri ale Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidu
lui, pentru îndeplinirea integrală a 
cerințelor doctrinei militare națio
nale, al cărei fondator sinteți, a 
prevederilor Directivei privind pre
gătirea militară și politică. Potri
vit prețioaselor orientări și indica
ții dale de dumneavoastră la con- 
vocarea-bilanț a activului cadrelor 
de bază ale armatei, din martie 
a.c., ne vom consacra întreaga e- 
nergie și putere de muncă dobîn- 

/ dirii calității noi, superioare in 
toate domeniile activității ostă
șești pentru formarea militarilor 
ca luptători temeinic instruiți, cu o 
înaltă conștiință patriotică, revo
luționară, pentru afirmarea tot mal 
activă a armatei la întreaga via
ță economică, social-politică și spi
rituală a țării. Vom munci cu dă
ruire pentru ca armata să fie întot
deauna gata să-șl facă datoria 
sacră de a apăra, in strinsă conlu
crare cu trupele Ministerului de 
Interne, gărzile patriotice, cele
lalte formațiuni populare de luptă, 
împreună cu întregul popor, cu
ceririle socialiste, independența, 
suveranitatea și integritatea terito
rială a României socialiste.

PARTICIPANȚII LA SESIUNEA ȘTIINȚIFICA 
ORGANIZATA DE MINISTERUL 

APĂRĂRII NAȚIONALE

dimpotrjvă, a fost puternic favori
zată de cadrul național, statul na
țional unitar acționînd ca un fac
tor puternic atît în făurirea socia
lismului, cit și în formarea și în
florirea națiunii socialiste.

Așa cum se cunoaște. în România 
socialistă, stat national unitar, tră
iesc. ca rezultat al dezvoltării isto
rice. si naționalități conlocuitoare.

Ridicarea pe o treaptă superioară a 
națiunii române, în acești ani lumi
noși ai revoluției și construcției so
cialiste. îndeosebi după cel de-al 
IX-Iea Congres. în cea mai rodnică 
perioadă din întreaga existentă a 
patriei noastre, a asigurat toate con
dițiile pentru deplina înfăptuire, pe 
baze noi. a unității naționale. în 
acest cadru, datorită permanentei 
preocupări a partidului, a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. toți oarpenii muncii, ro
mâni. maghiari, germani si de alte 
naționalități, au îndatoriri, egale și 
se bucură de drepturi egale. Fiii 
patriei, fără deosebire de naționali
tate. strîns uniți în jurul partidului, 
al secretarului său general, participă 
cu patriotică dăruire, cu abnegație 
revoluționară la făurirea prezentului

Simpozioane, expoziții, spectacole artistice
La Academia „Ștefan Gheorghiu" 

a avut loc un simpozion consacrat 
împlinirii a 65 de ani de la făurirea 

• statului național unitar român.
La lucrări au participat activiști 

de pârtid, cadre didactice, cercetă
tori, studenți și cursgnți ai aca
demiei.

Au fost prezentate referatele 
„Făurirea statului național unitar 
— operă a întregului popor". „Miș
carea muncitorească și socialistă — 
importantă forță pentru împlinirea 
aspirațiilor de unitate ale poporu
lui român", „Națiunea română — 
constituirea și evoluția ei". „Drep
turile și libertățile naționalităților 
conlocuitoare în cadrul statului na
țional unitar român", „Aspirația 
milenară spre unitate bazată pe 
comunitatea de origine si comba
terea unor pseudoteorii străine".

Comunicările au pus în lumină 
semnificația deosebită a făuririi 
statului național unitar român, per
manența aspirațiilor de libertate și 
independență ale poporului nostru, 
succesele istorice obținute sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminent patriot 
și revoluționar, de numele căruia 
poporul român leagă cu deplină în
dreptățire realizarea pe trepte noi, 
superioare, a idealurilor de progres 
social și libertate națională. înflo
rirea multilaterală a națiunii, afir
marea activă a României pe plan 
internațional, în lupta pentru* 1 pace, 
securitate și cooperare internațio
nală, pentru triumful năzuințelor 
de independentă ale popoarelor. Au 
fost relevate trăsăturile noi ale 
națiunii socialiste române, unitatea 
îptregului popor în jurul partidu
lui, superioritatea cadrului demo
crației socialiste în patria noastră 
pentru împlinirea personalității 
umane, frăția tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, cimentată de o îndelungată 
tradiție de muncă și luptă comună.

( română. 
(' mentele

Comună. vumuiiiunca ue uuiua, 
cultură, conștiința apartenenței Ia 

. aceeași
mice și spirituale 
permanente dintre 
locuite de români, 
unirea națiunea a 
această dată, ca și în 
du-se pe legile implacabile ale isto
riei. ca o încununare a eforturilor 
șl sacrificiilor atîtor generații.

Statul național unitar înfăptuit la 
1 decembrie 1918 s-a dovedit a fi o 
pirghie importantă a consolidării u- 
nității naționale, a suveranității na
ționale. a înaintării țării pe drumul 
progresului social. Intr-adevăr, anii

1 de dună unire s-au caracterizat prin 
dezvoltarea forțelor de producție, a- 
vintul vieții soirituale. al activității 

,i mișcărilor social-politice progresiste, 
întărirea mișcării muncitorești re
voluționare. Cu toate rezultatele po
zitive obținute, nu s-a reușit însă o 
justă corelare a intereselor vitale 
legate de afirmarea independenței și 
suveranității naționale autentice cu 
necesitatea înfăptuirii democrației 

i și a echității sociale. Intr-o unitate 
inseparabilă. Dezvoltarea armonioa-

La Muzeul de istorie al Republi
cii Socialiste România s-a desfă
șurat joi faza finală a concursului: 
„Tinerii omagiază istoria. 65 de ani 
de la formarea statului național 
unitar român". Organizat de Co
mitetul municipal București al 
U.T.C. șl muzeul de istorie, acest 
concurs a prilejuit participarea, 
în faza sa de masă, a unui mare 
număr de tineri bucureștenf dor
nici să cunoască noi amănunte 
despre principalele momente ale 
procesului de făurire a statului na
țional unitar român. In cadrul fa
zei finale, echipaje formate din ti
neri care au cîștigat faza pe sector 
și-au disputat întîietatea în dome
niul cunoștințelor despre istoria 
patriei.

Casa de cultură a sindicatelor din 
Alba Iulia găzduiește, încenînd de 
joi, expoziția documentară „Mo
mente din lupta poporului țomân 
pentru unitate și independență"1 
deschisă sub egida Muzeului de is
torie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România. Muzeului de istorie 
al Republicii Socialiste România și 
Muzeului militar central. în cadrul 
manifestărilor dedicate aniversării 
a 65 de ani de la făurirea statului 
național unitar român.

Expoziția prezintă, în succesiune 
cronologică, principalele momente 
ale istoriei milenare a poporului 
nostru, ale luptei sale pentru uni
tate și independență. Reconsti
tuind împrejurările în care s-a îp- 
făptuit Unirea din 1918, exponatele 
ilustrează cu putere faptul că acest 
act a fost opera întregului popor 
român și a constituit încununarea 
luptei sale multiseculare pentru 
unitate, independență și progres 
social.

Expoziția înfățișează, totodată, 
marile împliniri contemporane, 
chipul nou al patriei, făurit în anii 
socialismului, realizările de răsunet

socialist, a viitorului de aur, co
munist. pe care l-au visat înaintașii, 

în cursul procesului de înfăptuire 
a revoluției socialiste, națiunea s-a 
omogenizat ; înflorirea multilatera
lă a culturii și științei, întărirea 
conștiinței socialiste au creat un 
cadru și mai larg afirmării caracte
rului de factor de progres al națiu
nii socialiste/ au potențat rolul ei 

11 de forți_ 
social. In 

în ve- 
soclaliste, 

țiunile

activ în făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism. Se poate 
afirma, de aceea, că națiunea în so
cialism, în condițiile realizării rolu
lui conducător al Clasei muncitoare 
în societate, ale transformării Parti
dului Comunist Român in centrul 
vital al națiunii socialiste, nu numai 
că iși păstrează, dar, tocmai dato
rită acestor noi trăsături ale sale, 
își amplifică continuu rolul de forță 
motrice a progresului 
aceste condiții, pr 
derea întăririi națiuni 
afirmarea ei liberă între 
lumii, apărarea independenței 
veranității naționale constituie. cerlfF= 
te legitime ale însuși progresului 
social, ale procesului de făurire a 
socialismului și comunismului. Așa 
cum a arătat tovarășul Nicolae 

obținute In toate sferele de activi
tate, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al P.C.R., de cînd în frun
tea partidului și statului se, află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

tn organizarea Academiei de 
științe sociale și politice, Institu-. 
tului de tracologie din București 
și Comitetului județean Dolj al 
P.C.R., ieri au început la Craiova 
lucrările celui de-al 6-lea simpo
zion național de tracologie dedicat 
Unirii de la 1 Decembrie 1918, 
avînd ca temă „Traco-geto-dacii și 
lumea mediteraneană in contextul 
unității și continuității poporului 
român". Cele 65 de comunicări 
științifice susținute în cadrul 
simpozionului de către acade
micieni, cercetători, cadre didac
tice universitare, arheologi și mu
zeografi din toate centrele cultu-1 
ral-științifice din țară au adus 
date noi și interpretări originale 
cu privire la cunoașterea substra
tului traco-geto-dac, a simbiozei 
daco-romane și a procesului gene
zei poporului român. (Nicolae Bă- 
bălău).

în seria întîlnirilor organizate de 
Uniunea compozitorilor și Conser
vatorul „Ciprian Porumbescu" cu 
oamenii muncii 'din întreprin
derile Capitalei, recent a avut 
loc la C.P.L. — Pipera un 
concert dedicat marelui act de la 
1 Decembrie 1918. Corul „Madri
gal", dirijat de către Marin Con
stantin, a tătartăcit inspiratele pa
gini : „Măreț, precum Carpații" de 
Marin Constantin, „Flacăra Uni
rii" de Laurențiu Profeta, „Cîntec 
pentru patrie" de Ion Vintilă, 
„Trompetele răsună" de Gavriil 
Musicescu..., cîntece despre glasul 
neatîrnării, despre oastea țării în 
cruntele bătălii care 6-au dat pen
tru vatra românească, despre 
România de azi și conducătorul ei 
iubit ; pagini corale împletite cu o 
arie din opera „Stejarul din Bor- 
zești" de Teodor Bratu (solist Ma
rian Mincioiu, anul IV), cu melo
dia „Iubită patrie" de Liviu Io- 
nescu (excelent interpretată de Si
mina Ivan, studentă anul II)... Un 
emoționant concert — prefațat 
cu căldură de către muzico
logul Nicolae Călinoiu, președin
tele Uniunii compozitorilor, rec
torul Conservatorului „Ciprian Po
rumbescu" — marcînd evenimentul 
de răscruce de la 1 Decembrie 1918, 
un moment din suita de mani

La vernisajul unei expoziții documentare „65 de ani de la făurirea statului 
national unitar român11 deschisă la Oradea

Ceaușescu, secretarul general1 al 
partidului nostru : „Dezvoltarea so
cietății noastre socialiste a dus la 
intărirea națiunii, la consolidarea 
caracteristicilor noi ale națiunii, la 
omogenizarea și ridicarea pe trepte 
superioare a națiunii noastre socia
liste. Pornind de la concepția mate- 
rialist-dialectică și istorică privitoa
re la rolul națiunii in societate — 

deci și in societatea socialistă — de 
la faptul că pentru o perioadă lungă 
de timp, inclusiv in comunism, na
țiunea va continua să aibă un rol 
important in progresul societății, in 
colaborarea cu alte națiuni, avem 
obligația să facem totul pentru dez
voltarea însușirilor noi ale națiunii 
noastre, pentru omogenizarea și în
tărirea unității ei, ca factor funda
mental al victoriei socialismului și 
■comunismului în România". Con
cepția profund novatoare a Partidu
lui Comunist Român, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reflectă cu deosebită 
limpezime cerințele realității și ex- 

iența epocii contemporane, afir-
mînd cu deplin temei că națiunea 
nu și-a epuizat nici pe departe po
sibilitățile de dezvoltare, că ea va 
continua să joace, în întreaga epocă 

festări pe care, în aceste zile, com
pozitorii, studenții-muzicieni o 
împlinesc la IREMOAS, întreprin
derile „Semănătoarea", „Grivița 
roșie". (Smaranda Oțeanu).

La Muzeul județean de istorie 
din Vaslui a fost vernisată o ex
poziție foto-documentară „E scris 
pe tricolor unire", și alta de artă 
plastică. Consiliul județean de 
educație politică și cultură socia
listă a organizat simpozionul 
„Uniți, independenți și suverani", 
la care au participat scriitori, ca
dre didactice universitare, cerce
tători și muzeografi. La bibliote
cile județeană și municipală Birlad 
au fost deschise expoziții de carte 
sub genericul „Unirea, permanență 
a istoriei', oglindită în literatura și 
arta rqmânească". La casele de 
cultură Vaslui și Huși au avut loc 
sesiuni de comunicări științifice cu 
tema „De la marea unire de acum 
65 de ani la statul român socialist 
independent și suveran de astăzi" ; 
iar la căminele culturale Fălciu. 
Murgeni, Perieni, Pădureni, în li
cee și școlile generale au fost pre
zentate montaje literar-muzicale 
sub titlul „Unire, independentă, 
pace". (Petru Nccula).

In organizarea Universității din 
București, joi a avut loc un sim
pozion dedicat împlinirii a 65 de 
ani de la făurirea statului național 
unitar român. Membri ai Senatului 
universității bucureștene. cadre 
didactice, cercetători științifici si 
studenți au reliefat în comunică
rile și referatele prezentate vi
brante mărturii despre lupta po
porului român pentru realizarea 
idealurilor de unire, libertate so
cială și națională, suveranitate, 
semnificațiile memorabilului act 
de la 1 Decembrie 1918, contribuția 
personalităților epocii la făurirea 
unirii, reflectarea importantelor 
6ale etape în opere literare și ști
ințifice ; au fost subliniate, de ase
menea, mutațiile profunde econo
mice, politice și sociale ce au avut 
loc în România în anii edificării 
socialismului.

La Biblioteca centrală universi
tară din Cluj-Napoca a fost des
chisă expoziția „Unirea — ideal și 
realitate istorică", organizată de 
Arhivele Statului, Muzeul de isto
rie al Transilvaniei si instituția- 
gazdă. (Agerpres).

Foto : N. Meseșan

de construcție a socialismului șl co
munismului, un rol hotărîtor în 
evoluția societății. Teza despre na
țiune ca forță activă a progresului 
societății, atît în prezent cit și in 
perspectiva istorică, a îmbogățit 
substanțial gindirea revoluționară 
contemporană.

Concepția unitară despre perma
nența și rolul activ, progresist al 
națiunii contribuie Ia înțelegerea 
veridică a relației dintre socialism 
și istoria națională, la înțelegerea 
istoriei naționale ca proces continuu, 
ascendent, orientat în mod obiectiv 
spre Idealurile făuririi socialismului 
și comunismului. Numai in lumina 
acestei concepții teoretice se poate 
delimita clar sentimentul de min- 
drie și demnitate națională, pe de 
o parte, de șovinism și exclusivism 
național, pe de altă parte, ceea ce 
are o înrîurire esențială asupra, în
tăririi conștiinței socialiste, asupra 
educației maselor in spiritul patrio
tismului revoluționar socialist.

Contribuția originală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului nostru, la îmbogă
țirea și dezvoltarea concepției mar
xiste asupra națiunii și a rolului ei 
istoric, ca factor de progres în lu
mea contemporană, experiența țării 
noastre privind dezvoltarea națiunii 
socialiste în procesul amplu aț, edi
ficării societății socialiste multila
teral dezvoltate stă la baza politicii 
partidului și statului nostru, care 
vizează întărirea, consolidarea în 
continuare a națiunii socialiste ro
mâne. ca parte integrantă a strate
giei făuririi civilizației superioare 
comuniste pe pămintul României.
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De neuitat
Moment emoționant la cămi

nul de bătrini din Huși. Cei peste 
260 de bărbați și femei, care 
trăiesc aici ca intr-o adevărată 
familie, sub ocrotirea statului, 
au sărbătorit centenarul nașterii 
Elisabetei Radu, născută in no
iembrie 1883 la Miercurea-Ciuc.

Este incă in putere și deapănă 
frumos amintiri din viața, ei de o 
sută de ani. Unul dintre cele mai 
dragi momente, rămas mereu 
viu in mintea si inima ei, dăi
nuie de, la. Unire :

— Eram tinără, aveam 35 de 
ani atunci și parcă-l văd și acum 
pe bărbatu-meu, care era cefe
rist, gătindu-se de sărbătoare. 
S-a gătit și s-a dus și el acolo, 
la Alba Iulia, și tare mândru Și 
bucuros s-a întors acasă.

La urările de mulți ani cu să
nătate adresate centenarei de 
către cei care au sărbătorit-o, le 
alăturăm si pe ale noastre.
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Bravo, copii!
Pe raza localității bihorene 

Sînnicolau Român, Muzeul Ț ării 
Crișurilor din Oradea a organi
zat un mare șantier de cercetări 
arheologice. Săpăturile între
prinse in ultimul timp au dus la 
identificarea unui orizont cultu
ral dacic preroman. Au fost des
coperite locuințe dacice din epo
ca romană, ceramică tradițională 
și cărămizie de factură romană 
provincială, vechi vetre de sate 
românești, tot atitea mărturii 
care âtestă continuitatea dacică, 
daco-romană și românească in 
Cimpia Crișurilor.

— La descifrarea tainelor atît 
de bogatei arhive' a gliei stră
moșești — ne spune director'! 
muzeului, Sever Dumitrescu 
de un mare ajutor ne-au s' 
munca și pasiunea numeroșiloi 
elevi din Sînnicolau Român și 
din Berechiu, in frunte cu loan 
Crioan, profesorul lor de istorie. 
Fie-mi permis să le adresez și 
pe această cale călduroase 
felicitări.

Bravo, copii !
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Record
Am mai scris in rubrica noas

tră despre citeva din recordurile 
toamnei, intre care roșii și bos
tani neobișnuit de mari. La -ri
ma vedere, s-ar părea că e vorba 
de amuzamente ale naturi}. Dar 
la o cercetare mai atentă se 
constată că natura e mai darni
că și se „amuză" răsplătin- 
du-l pe omul harnic si pri
ceput. O dovedesc și recordurile 
înregistrate la una din fermele 
întreprinderii agricole de stat 
Bla), condusă de inginerul Ic n 
Fodor. Au fost recoltați sute de 
cartofi de dimensiuni neobișnui
te, cu mult peste un kilog, m 
fiecare. Aflăm din ziarul „Uni
rea" și greutatea unui veritabil 
recordman in materie. Este vor
ba de un cartof în greutate de 
1,580 (un kilogram, cinci sute și 
optzeci de grame). Și nu intim- 
plător a crescut pină... n-a mai 
putut. El provine din una din 
parcelele de pe care s-au scos 
peste 60 000 de kilograme de car
tofi lă hectar ! Ceea ce înseamnă 
tot un record în materie in zona 
respectivă — și nu numai acolo.
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| Cit mai mulți
După ani și ani de muncă, in 

care s-a bucurat de toată stima 
și prețuirea pentru hărnicia și 
dăruirea dovedite, Ștefan Ar- 
deuan din Grăniceri, județul 
Arad, a ieșit la pensie.

— Dar asta nu înseamnă — 
și-a spus el — că nu mai pot fi 
de folos. Și mie, și obștii.

Și a început să-și rostuiască o 
gospodărie ca la carte. In acest 
an el a încheiat contract cu sta
tul pentru livrarea a zece gră
suni.

— Cam mulți, cam mulți — 
l-a spus un vecin.

— Mulți cresc, mult o să și 
primesc — i-a răspuns el.

Și și-a ținut cuvintul. A pre
dat la stat, chiar înainte de ter
menul prevăzut in contract, pe 
toți cei zece grăsuni. După ce 
și-a încasat drepturile bănești 
cuvenite, bătrinul a mai înche
iat un contract, tot pentru zece 
grăsuni, pe care să-i predea ir 
anul viitor. Grăsuni pe care 
și început să-i crească.

Bătrinul pensionar dă un b 
exemplu ' pentru ca in sat 
fie cit mai mulți ca el.
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L-au trezit... I

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 19,30.
• Filarmonica „George' Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Emil Simon. Solist: 
Valentin Radu — 19: (sala Studio) : 
Treptele afirmării artistice. Ion Geor
gescu — vioară, Paul Rogojină — 
pian — 17.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Po
veste din Cartierul de West — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Furtuna — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Nu pot să 
dorm —• 19.

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
• Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 18,30.
• Teatrul GiuleștT (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19; (sala Giu- 
lești, 18 04 85) : Arta conversației — 
18; (la clubul „Grivița Roșie") : De-a 
pururea, glorie — 15.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase4* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română “ 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere 
— 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 43) : 
Canibala — 19.
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Și cu Daniela zece — 10; Pinocchio — 
17.

• Teatrul „Țăndărică4* ‘ (15 23 77) î 
Făt-Frumos din lacrimă — 17.
• Circul București (110120) : Popeye 
marinarul și corabia veseliei —- 19,30.
• Conservatorul de muzică „Ciprian 
Porumbescu44 (14 26 10) : Concert fes
tiv cu concursul corului „Madrigal4* 
— 17.

cinema
• Fructe de pădure: SCALA (11 01 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20,15, GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Omul care ne trebuie : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.
• Serbările galante : EXCELSIOR

(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15.
O Pe malul sting al Dunării albastre: 
LIRA (317171) — 15,30; 17,30; 19,30,
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30 ;> 
15,45; 18; 20.
• Balul de stmbătă seara : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Lovind o pasăre de pradă : MELO
DIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 8,30; 
11; 15,30; 17,45; 20.
• Căruța cu mere ; MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Baloane de curcubeu : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Neamul Soimăreștilor — 9; 12;
14,30; Albinuța — 17; 19 : ARTA
(21 31 86).
9 Rubedeniile : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12; 14; 16; 18.

• Festivalul de toamnă al filmului 
studențesc : STUDIO — 20.
• Camionul de cursă lungă : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Atentatul de la Sarajevo : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Urgent... Secret... : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15.
• Artista, dolarii și ardelenii : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,3d; 
15,45; 18; 20.
• Program de desene animate —• 9; 
11; 13; 17,15; S-a intimplat lingă Ros
tov — 15: 19,15 : DOINA (16 35 38).
• Cîntecul e viața mea : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15.30: 17,30; 19.30.
• Piesă neterminată pentru pianina 
mecanică: UNION (13 49 04) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Spectacol la comandă ; VIITORUL 
(11 48 03) — 19,30.

• Iubire fără soare : VIITORUL — 
15; 17,30. DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18: 20.15.
• Limita dorințelor : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.e Zile din trecut : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Atenție la gafe!: PATRIA (11 86 25)
— 9; 10,45: 12,30; 14,15; 16,15: 18,15;
20,15, VOLGA (79 71 26) — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20. CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Drumul spre victorie : VICTORI A
(16 28 79) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11,30; 14;
16,45: 19, COTROCENI (49 48 48) — 10; 
13; 16; 19.
• Marfă furată : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Adio, dar rămin cu tine : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.

| pompierii
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— Alo, pompierii ? Venlți 
pede că arde !

Ardea in apartamentul 
Niță B. din blocul in care 
cuiește în Galați.

Venlți in grabă la fața locu
lui, pompierii au. fost ajutați de 
vecinii lui N.B. să stingă incen
diul.

A fost nevoie de multă apă. 
Și pentru stingerea 
pentru trezirea lui 
adormise, beat cuc, 
aprinsă...

Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scînteii*

focului, fi 
N.B., care 

cu țigara
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Excelenței Sale Domnului MAUNO KOIVISTO
Președintele Republicii Finlanda

HELSINKI
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

loresc să vă adresez calde felicitări și Cele mai bune urări de sănătate și 
ericire personală.

Exprim increderea că, acțiomind împreună, relațiile româno-finlandeze. 
se vor amplifica în continuare în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, 
securității și colaborării in Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SURINAME
«■■■■■ ■■■ ....... ............... ................... ............................................... ............ g.................................   *'

Excelenței Sale
Domnului dr. FREDERIK L. RAMDAT MISIER

Președintele Republicii Suriname
PARAMARIBO

La aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră vă adresez, în nu
mele poporului român șl al meu personal, calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare pentru 
poporul șurinamez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste Româniaîn colecția „Din gîndirea filozofică 

a președintelui României" a apărut, 

în limba germană, volumul:

NICOLAE CEAUȘESCU 
Națiunea și naționalitățile conlocuitoare 

în epoca contemporană
EDITURA POLITICA

Cu privire la următoarea
miniștrilor apărării ai

la Tratatul de
în prima jumătate a lunii decem

brie 1983, in capitala Republicii 
Populare Bulgaria — orașul Sofia — 
va avea loc ședința ordinară a Co-

Întîlnire la C.
arășul Gheorghe Rădulescu, 
iru al Comitetului Politic Exe- 
al C.C. al P.C.R., și tovarășul 

lobrescu, membru supleant al 
■tului Politic Executiv, secretar 

'C. al P.C.R., s-au întilnit. joi 
amiază, cu delegația partidului 
area pentru Republică din 
a (R.P.R.), condusă de Jacques 
usko-Morizet. secretar național 
•tidului.
cadrul întîlnirii s-a efectuat o 
nare 'reciprocă asupra preocu- 
r celor două partide, exprimîn- 
satisfacția fată de cursul po- 

al relațiilor dintre Partidul Co
lt Român și partidul Adunarea 
i Republică, relații bazate pe 
ate în drepturi, pe stimă și res- 
■eciproc.
.subliniat, totodată, că aceste 
reprezintă o contribuție im

ită la dezvoltarea legăturilor pe

Tonica.
Muzeul de istorie a partidului 

Mst, a mișcării revoluționare 
"npcratice din România s-a 

is, joi, expoziția „Afișul" poli- 
n Republica Populară Ungară 
1983“, dedicată aniversării a 

ani de la crearea Partidului 
niștilor din Ungaria.
vernisaj au participat tovarășii 

Nicolae și Stan Soare, ad- 
de șefi de secție la C.C. al

., reprezentanți ai Ministeru- 
facerilor Externe și ai Consi- 
Culturii și Educației Socialiste, 

ii ai muncii din întreprinderi 
tituții bucureștene.
luat parte șefi de misiuni dl- 

îtice acreditați Ia București, 
>ri ai corpului diplomatic.
pre însemnătatea acestui eve- 
ît au vorbit Ion Ardeleanu, di- 
• adjunct al Muzeului de istorie 
rtidului comunist, a mișcării 
Jtionare și democratice din 
nia, și ambasadorul R. P. Un- 
la București, Miklos Barity. în 
îiunile rostite au fost evocate 
iile revoluționare desfășurate 
îsa muncitoare din tara vecină 

și prietenă pentru crearea partidu
lui ei de avangardă, lupta maselir 
populare conduse de Partidul Co
muniștilor din Ungaria pentru Înlă
tura ea exploatării, precum și acti
vitatea desfășurată de P.M.S.U., după

Odihnă și cură balneară la Slănic Moldova
O cură balneară sau un concediu 

de odihnă la Slănic Moldova con
stituie veritabile surse de sănătate. 
Această „Perlă a Moldovei" este 
renumită atit în țară, cît și peste 
hotare pentru calitatea apeîor sale 
minerale. In salina de lingă Tirgu 
Ocna se pot face tratamente in
tr-un original sanatoriu subteran. 
Medicii balneologi tratează cu suc
ces afecțiuni ale tubului digestiv și 
ale glandelor anexe, ale căilor 
hepatobiliare, rinichilor și căilor 
urinare.

Varietatea instrumentelor de eco
nomisire puse Ia dispoziția popu
lației de către Casa de Economii 

, și Consemnațiuni oferă posibilitatea 
ca fiecare cetățean să aleagă, în 
vederea economisirii, pe acela care 
răspunde mai bine cerințelor sale.

Cetățenilor care doresc să econo
misească pe un libret care, pe 
lingă dobînda anuală, le acordă și 
șansa să obțină prin trageri la 
sorți și un ciștig. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni le prezintă 
astăzi libretul de economii cu do- 
bindă și ciștiguri.

Avantajul specific al depunerilor 
pe acest libret constă in faptul că 
din dobînda anuală de 4,5 la sută, 
1 la sută se atribuie sub formă de 
ciștiguri în obiecte, iar 3,5 la sută 
se. acordă în numerar fiecărui de
punător prin înscrierea in libret. 
Ciștigurile, ale căror valori sint 
cuprinse intre 50 000 de lei și 500 
de lei, se acordă prin trageri la 
orți trimestriale, la care participă 
„bretele care au in cursul tri- 

țmestrului pentru care se face tra
gerea la sorți un sold mediu tri
mestrial de cel puțin 50 de lei și 
care nu au fost lichidate în cursul 
trimestrului respectiv.

Ciștigurile ieșite Ia sorți se 
acordă integral libretelor de eco
nomii care au un sold mediu tri
mestrial egal cu cel puțin 10 la

ședință a Comitetului 
statelor participante 
la Varșovia

mitetului miniștrilor apărării al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

C. al P. C. R.
multiple planuri dintre România și 
Franța, la instaurarea unui climat de 
pace și securitate-în Europa și in 
lume.

în timpul întîlnirii au fost trecute 
in revistă unele aspecte ale situației 
internaționale. în acest context, s-a 
exprimat îngrijorarea pentru cursul 
periculos al ’ înarmărilor nucleare, 
care amenință dreptul vital al oa
menilor la existentă, civilizația uma
nă. însăși viata, pe planeta noastră.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, au participat tovarășul Stan 
Soare, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. precum și Claude Ge
rard Marcus, deputat din partea 
R.P.R.. membru al Comisiei de poli
tică externă a Adunării Naționale,‘și 
Michel de Guillenchmidt. membru al 
Comitetului Executiv al R.P.R.

zilei
eliberarea., tării, pentru făurirea so
cietății socialiste.

Relevîndu-se bunele relații de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, în 
alocuțiuni s-a subliniat că aceste 
raporturi se dezvoltă în spiritul în- 
tîlnirilor și. convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Janos Kadar.

★
La cinematograful „Studio" din Ca

pitală a avut loc. joi seara, un spec
tacol de gală cu filmul iugoslav 
„Prigoana" — manifestare organiza
tă cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia. Filmul. în regia lui Predrag 
Golubovici. este inspirat din lupta 
partizanilor iugoslavi pentru elibe
rarea patriei în timpul celui de-al 
doilea război mondial.

Au luat parte reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Ministerului Afacerilor Ex
terne. Asociației cineaștilor, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au fost prezenti Milos Melovski, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei, 
șefi de misiuni diplomatice acre
ditați în tara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Hotelurile și casele de odihnă 
bine amenajate, amplasate într-un 
peisaj pitoresc, grija gazdelor pen
tru a asigura o masă gustoasă șl 
consistentă constituie tot atîtea ar
gumente pentru alegerea acestei 
stațiuni.

Biletele pentru cură balneară sau 
odihnă la Slănic Moldova se obțin 
de la agențiile și filialele oficiilor 
județene de turism din întreaga 
țară, precum și.de la cele ale în
treprinderii de turism, hoteluri și 
restaurante București.

DE LA C.E.C.
sută din valoarea câștigurilor. Dacă 
soldul mediu trimestrial este mai 
mic de 10 la sută din valoarea cîș- 
tigului, se acordă un ciștig de 10 
ori mai mare decît soldul mediu 
trimestrial al libretului.

De reținut că emiterea, depu
nerile ulterioare și restituirile la 
libretele de economii cu dobîndă 
și ciștiguri se pot efectua la ori
care unitate proprie C.E.C. sau 
mandatară autorizată.

★
Sumele depuse la C.E.C. pe li

brete de economii nominale. In 
conturi curente personale, pe o- 
bligațiuni C.E.C. cu ciștiguri de
puse spre păstrare se restituie ti
tularilor. precum si persoanelor îm
puternicite în acest scop de aceș
tia.

Titularii! unui instrument de e- 
conomisire are oricînd posibilita
tea să ceară înscrierea in acesta a 
unei clauze de împuternicire, prin 
care să acorde dreptul de a dis
pune de sumele economisite si al
tor persoane (cel mult două) pe 
care le indică ne documentul de 
depunere. în instrumentul de e- 
conomisire respectiv se înscriu de 
către unitățile C.E.C. numele, pre
numele și anul nașterii persoane
lor împuternicite.

De clauza de împuternicire pot 
beneficia persoanele majore, ea

Cu opt ani în urmă, în cadrul 
unei festivități, desfășurate la Pa
ramaribo, la care asistau 25 000 de 
locuitori și reprezentanți a 45 de 
state ale lumii, drapelul noului 
stat Suriname era ridicat pe cel 
mai înalt catarg, evenimentul mar- 
cind dobîndirea independenței după 
325 de ani de dominație străină. 
Un prim pas important în direcția 
dezvoltării de sine stătătoare fu
sese realizat în anul 1954, cînd 
fosta Guyană olandeză obținuse 
un anumit grad de autonomie in
ternă.

Cu o suprafață de 163 000 kmp 
și o populație de circa 450 000 de 
locuitori, tînărul stat sud-amețican 
s-a angajat, în anii ce au urmat 
cuceririi independenței, intr-un 
proces de prefaceri înnoitoare, vi- 
zînd lichidarea sechelelor domina
ției străine și valorificarea în in
teres propriu a resurselor natur 
rale de care dispune țara. Este 
vorba, în primul rînd, de zăcămin

tv
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Revista literar-artlstieă TV
15,40 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 25 

XI ora 20 — 28 XI ora 20. In țară : 
Vremea va fi relativ frumoasă. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai pronun
țate în ultimele zile în regiunile din 
vestul și nordul țării, unde vor cădea 
precipitații slabe locale, mai ales sub

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

BOX: Rezultate bune ale sportivilor români 
la campionatele mondiale pentru tineret 

• Fînățan ți Paisz - medalii de argint, Răcaru - medalie de bronz
La Santo Domingo (Republica Do

minicană) s-au încheiat întrecerile 
celei de-a doua ediții a campionate
lor mondiale de box pentru juniori. 
Ia care au participat sportivi din 23 
de țări.

Printre laureatii competiției s-au 
numărat și pugiliștii noștri Marian 
Fînățan (cocdș), Miclos Paisz (grea) 
— ciștigătorl ai medaliilor de argint 
la categoriile respective, și Dorin 
Răcaru — medaliat cu bronz la ca
tegoria supergrea.

Iată rezultatele înregistrate In gala 
finală (în ordinea celor 12 categorii, 
de la semimuscă la supergrea) : 
Herrera (Republica Dominicană) b.p. 
Ramos (Porto Rico); Gonzalez (Cuba)

ÎN CÎTEVA
FOTBAL
Antrenorul reprezentativei de fotbal 

a Cehoslovaciei, F. Havranek, a co
municat lotul de jucători pentru me
ciul din 30 noiembrie, de la Bratis
lava, cu echipa României, din pre
liminariile campionatului european.

Au fost selecționați : portari — 
Gruska și Miklosko ; fundași — Ja- 
kubec, Fiala. Prokes, Jurkemik, 
Rada ; mijlocași — Chaloupka. Ze- 
lenski, Stambacher, Sloup, Calta ; 
înaintași — Vizek, Danek, Janecka, 
Lugovy, Nemec și Griza.

★
Meciurile tur din optimile de fina- , 

lă ale „Cupei U.E.F.A." la fotbal s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Lens — Anderlecht 1—1 (0—0); Wat
ford — Sparta Praga 2—3 (0—2); 
Bayem Miinchen — Tottenham 1—0 
(0—0); Nottingham Forest — Celtic 
Glasgow 0—0; Sparta Rotterdam — 
Spartak Moscova 1—1 (0—1); Sturm 
Graz — Lokomotiv Leipzig 2—0 
(2—0) ; Radnicki Niș — Hajduk Split 
0—2 (0—1); Austria Viena — Inter- 
nazionale Milano 2—1 (0—0).

Partidele retur se vor disputa la 7 
decembrie.

HANDBAL
în ziua a doua a turneului inter

național masculin de handbal de la 
Pecs, dotat cu „Trofeul Ungaria", re
prezentativa României a întrecut cu 
scorul de 37—26 (21—11) selecționata 
Cubei.

★
în localitatea poloneză Tamow a 

avut loc întilnirea de handbal dintre 
selecționatele de juniori ale Româ- 

actionind numai pe timpul vieții 
titularului instrumentului de eco
nomisire. Această clauză poate fi 
modificată sau anulată oricînd de 
către titular.

Dacă la emiterea libretului nu 
a fost introdusă clauza de împu
ternicire. titularul instrumentului 
de economisire poate introduce 
clauză de împuternicire ulterior 
cu ocazia unei operații de depu
nere. Persoanele care fac depu
neri ne numele altor titulari pot 
cere la prima depunere introdu
cerea clauzei de împuternicire în 
favoarea lor sau a altor persoane.

Minorii nu pot fi trecuti la clau
za de împuternicire. Minorii care 
efectuează depuneri pe numele lor 
pot introduce clauza de împuterni
cire numai dacă au împlinit virsta 
de 14 ani.

în afara clauzei de împuternici
re. valabilă numai ne timpul vie
ții. titularul unui instrument de e- 
conomisire are dreptul să stabi
lească prin ..dispoziție testamenta
ră" un număr nelimitat de persoa
ne fizice sau juridice care să dis
pună de sumele economisite la 
C.E.C. dună decesul său. Dispozi
ția testamentară șe înscrie în' fisa 
de' cont a instrumentului de eco
nomisire. Ea poate fi anulată sau 
modificată oricînd de către titula
rul depunerilor. 

tele de bauxită, Suriname fiind 
unul dintre marii producători mon
diali ai acestui minereu, dar și de 
potențialul agricol, .insuficient 
fructificat . pînă acum. Au fost 
luate, de asemenea, măsuri pri
vind o mai echitabilă redistribuire 
a avuției naționale între diferitele 
pături ale populației, precum și 
soluționarea unor probleme cu ca
racter social.

în spiritul politicii sale de priete
nie cu tinerele state care au porniț 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare, România a stabilit relații 
diplomatice cu Suriname, cele 
două țări conlucrînd atît pe plan 
bilateral, cît si în demeniul vieții 
internaționale, în cadrul „Grupu
lui cel<j>r 77“ și al mișcării de 
nealiniere. Extinderea raporturilor 
româno-surinameze, pe multiple 
planuri, corespunde intereselor 
ambelor țări și popoare, cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

15,50 Tragerea Loto
16,00 Emisiunea în limba germană
16.30 Închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea in 'economie
20.30 Cadran mondial
20.45 Film artistic : „Un pumn de note" 

(color). Premieră TV. Producție a 
studiourilor din R.D.Germană

21.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

formă de ploaie. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat.- Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 7 și plus 3 
grade, iar cele maxime între 2 și 12 
tirade. Pe alocuri se va semnala ceață.
n București : Vremea va fi în general 

frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. * Minimele 
vor fi cuprinse între minus* 3 și plus 
1 grad, iar maximele între 4 și 8 grade. 
Se va produce ceață dimineața și seara. 
(Otilia Diaconu, meteorolog de ser
viciu).

b.p. Jacob (Franța) ; Juan Molina 
(Porto Rico) întrece prin abandon 
dictat de arbitru în repriza a III-a 
pe Marian Fînățan (România) ; Mie
ses (Republica Dominicană) b.p. Lon
don (Cuba) ; Beltra (Republica Do
minicană) b.p. Alvarado (Cuba) ; 
Espinosa (Cuba) b.ab. Taylor (S.U.A.); 
Watkins (S.U.A.) b. K.O. Vanev 
/Bulgaria) ; Castillo (Cuba) b. ab. 
Ortîz (Porto Rico) ; Batista (Cuba) 
b. dese. Santiago (Porto Rico); Pough 
(S.U.A.) b. ab. Kirilov (Bulgaria) ; 
Arturo Williams (S.U.A.) dispune la 
puncte (decizie 3—2) de Miclos Paisz 
(România) ; Lewis (Canada) cîștigă 
prin neprezentarea lui Quezada 
(Cuba).

RÎNDURÎ
niei si Poloniei; Partida s-a încheiat 
la egalitate : 20—20 (9—9). -

RUGBI
Echipa de rugbi a Australiei și-a 

încheiat turneul in Franța jucînd la 
Toulon în compania selecționatei 
„Barbarians" — franceză, ne care a 
invins-o cu scorul de 23—21 (13—10). 
Principalul realizator al formației 
australiene a fost Campese, autorul a 
11 puncte (un eseu, o lovitură de pe
deapsă și două transformări). Punc
tele echipei franceze au fost Înscrise 
de Rivers. Sella. Barbotteau. Coulais 
(cite un eseu) și Laporte (un dropgol 
și o transformare).

SAH
Cea de-a doua partidă a meciului 

dintre marii maeștri Gări Kasparov 
și Viktor Korcinoi, care-și dispută la 
Londra una dintre semifinalele tur
neului candidaților la titlul mondial 
de șah. s-a încheiat remiză la mu
tarea a 31-a. Korcinoi conduce cu 
1.5—0.5 puncte.

în cealaltă semifinală, cane se des
fășoară tot la Londra, între marii 
maeștri Vasili Smîslov și Zoltan 
Rlbli. prima partidă. întreruptă la 
mutarea a 41-a. a fost cîstigată de 
Smîslov. la reluare efectuîndu-se 
Încă 24 de mutări.

★
Meciul dintre marile maestre so

vietice Lidia Semenova și Nana Iose
liani. contînd pentru semifinalele 
turneului candidatelor la titlul mon
dial feminin de șah. a continuat la 
Soci cu partida a V-a, cîștigată de 
Semenovș. Scorul este favorabil cu 
3—2'puncte Lidiei Semenova.

VOLEI
în prima zi a campionatelor mas

culine de volei ale Asiei, care se des
fășoară în mai multe orașe din Ja
ponia. s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Japonia — Australia 3—0 
(15—3. 15—3. 15—8); R.P. Chineză - 
Kuweit 3—6 (15—2. 15—2. 15—6); Ne
pal — Hong Kong 3—2. La turneu 
participă 12 echipe. Primele două cla
sate se vor califica pentru Jocurile 
Olimpice de la Los Angeles.

Tragerea excepționala 
Loto

în aceste zile se pot procura 
bilete pentru tragerea excepțio
nală Loto ce va avea loc dumi
nică 27 noiembrie 1983. Formula 
tehnică foarte avantajoasă (șap
te extrageri cu un total de 66 
numere) oferă particlpantilor 
șanse multiple de a obține auto
turisme „Dacia 1 300", importan
te sume de bani și excursii în 
R.P. Ungară sau R.D. Germană. 
Biletele de 25 lei varianta au 
drept de ciștiguri la toate extra
gerile. Se poate iuca ne variante 
simple, variante combinate sau 
combinații ..cap de ood“. achita
te sută la sută sau în cotă de 25 
la sută. Simbătă. 26 noiembrie, 
este ultima zi de vînzare a bile
telor.

Cerința vitală a întregii umanități: 
să fie oprită escalada 
înarmărilor nucleare!

Unanima și deplină aprobare fața de cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de înflăcăratele 
sale chemări la acțiune pentru apărarea păcii, 

față de Apelul Marii Adunări Naționale

Calea războiului poate și trebuie

Ca om de știință și vechi dascăl 
subscriu pe de-a-ntregul la eloc
venta și in același timp înflăcărată 
argumentare prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în fața 
Marii Adunări Naționale pentru 
oprirea amplasării noilor rachete cu 
rază medie de acțiune, pentru re
tragerea și distrugerea celor exis
tente, pentru stoparea cursei înar
mărilor și salvarea dreptului la 
viață al popoarelor.

Escaladarea fără precedent a înar
mărilor, și în special a celor nu
cleare, ritmurile și valorile atinse 
de cheltuielile militare au depășit, 
așa cum este bine știut, cu mult, 
orice rațiune strategică sau politică, 
pe Terra fiind acumulate suficiente 
arme pentru a nimici chiar de mai 
multe ori orice formă de viață. 
Totodată, aceste înarmări au depă
șit cu mult acel incriminat ritm 
„un minut =■ un milion de dolari“, 
ceea ce provoacă agravarea crizei 
și a instabilității economice mon
diale, adîncește pauperizarea po
poarelor lumii a treia, împiedică 
progresul economico-social și cul- 
tural-științific al umanității, con- 
damnind-o. chiar si în eventualita
tea că nu s-ar produce un al treilea 
război mondial, la o profundă stare 
de instabilitate și marasm general.

în aceste condiții, apar cu atît 
mai periculoase începerea amplasă
rii de rachete cu rază medie de ac
țiune și proliferarea armelor nu
cleare în zone din Europa, in ciuda 
faptului că astfel se încalcă eu bună

Guvernele au datoria să dea ascultare voinței 
de pace a popoarelor

Noi, cei peste 9 000 de oameni — 
constructori, montori și speoialiști
— care ne aflăm aici, la Ostrovul 
Mare, unde se înalță hidrocentrală 
Porțile de Fier II, ne alăturăm cu 
întreaga ființă la vibranta și uma
nista chemare pe care conducăto
rul partidului și statului nostru — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
adresat-o din nou popoarelor de a 
face totul acum, cînd nu este prea 
tîrziu, pentru oprirea cursei peri
culoase a înarmărilor și salvgarda
rea păcii. Cuvîntarea secretarului 
general al partidului, ca și Apelul 
Marii Adunări Naționale, exprimă 
clar și convingător — in consens cu 
voința unanimă a națiunii române
— cerințele arzătoare care stau în 
fața popoarelor, a conducătorilor 
de state într-un asemenea moment 
de răscruce, de grea înoereare.

Să nu se renunțe la nici un efort pentru 
salvgardarea civilizației umane!

Oamenii muncii, români, maghiari 
șl de alte naționalități, din muni
cipiul Miercurea-Ciuc au primit cu 
adîncă satisfacție cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
sesiunea Marii Adunări Naționale, 
întrucît ea exprimă năzuința una
nimă a poporului nostru, ca și a 
celorlalte popoare, de a trăi în pace, 
la adăpost de primejdia războiului. 
Intr-adevăr, în aceste momente de 
maximă încordare din viața inter
națională, nimic nu poate fi mai 
presus de necesitatea evitării unui 
război nimicitor. Sînt convinsă că 
vibranta chemare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresată condu
cătorilor țărilor europene, de a nu 
admite ca teritoriu! statelor lor să 
devină baze de rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune, va rămine 
în istorie ca un act de mare res
ponsabilitate politică. Cu realism 
și luciditate, președlrrtele tării 
noastre își ridică glasul în apărarea 
celui mai de preț bun al popoare
lor, al oamenilor ? dreptul la via
ță, la pace.

Simțim cu toții fireasca mindrie

Tineretul dorește să se bucure de viață, 
de viitor

Intr-un moment de răspintie 
pentru soarta omenirii, cînd uri 
dezastru atomic amenință însăși 
existența planetei, România, prin 
glasul iubitului conducător ai 
partidului si statului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adresat lumii 
un vibrant îndemn la rațiune și 
luciditate, chemînd la oprirea in
stalării în Europa de noi rachete 
nucleare, la retragerea și distru
gerea celor existente, la adontarea 
de măsuri efective de dezarmare, 
în primul rind nucleară, ca singura 
cale de a asigura pacea și securita
tea în Europa și pe întreaga pla
netă.

Susțin din tot sufletul, alături de 
milioanele de tineri din patria 
noastră, asa cura am făcut-o si cu 
prilejul grandioasei manifestări din 
Canitală desfășurate sub deviza 
„Tineretul României dorește pacea", 
noile inițiative de pace ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, Apelul 
Marii Adunări Naționale către 
parlamentele si parlamentarii din 
statele europene. S.U.A, șl Canada, 

să fie barată!
știință tratatul eu privire la nepro- 
liferarea armelor nucleare.

Ca om de știință cu preocupări 
de aproape trei deeenii in domenii 
aerospațiale, sînt profund convins 
de pericolul catastrofal prezentat 
de amplasările de noi rachete nu
cleare în regiuni din Europa, de 
imensele posibilități de distrugere 
ale acestor arme dotate cu mai 
multe focoase nucleare, de ame
nințarea pe care o prezintă faptul 
că se fac deja pregătiri intense 
pentru transformarea tn curînd a 
Cosmosului intr-un nou teatru de 
acțiuni militare.

Ca urmare, împreună cu toți oa
menii cinstiți din Remânia, sînt 
alături cu întreaga mea ființă și în
țeleg să acționez continuu în spiri
tul generoaselor idei și al acțiuni
lor ferme duse cu consecvență de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
sprijinul menținerii ' păcii și secu
rității popoarelor, evidențiate ma
gistral în euvintarea domniei sale 
de Ia tribuna forumului parlamen
tar românesc.

Răspunzind înflăeăratelor chemări 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale apelurilor F.D.U.S. și M.A.N., 
oamenii de știință români cer opri
rea cursei înarmărilor, înfierînd 
ideea atît de falsă că noile rachete 
cu rază medie de acțiune pot grăbi 
dezarmarea nucleară. Sînt profund 
convins că ne revine sarcina, astăzi 
mai mult ca oricînd. să ne ridicăm 
glasurile pentru a explica pericolele 
de moarte provocate de prezența 
acestor arme pe teritoriul Izvorului

I

Pătrunși1 de răspunderea ce ne-a 
fost încredințată aici, pe acest vast 
șantier, noi accelerăm ritmurile de 
execuție, astfel ca noul obiectiv hi
droenergetic să fie pus în funcțiu
ne la termenul planificat. Sîntem 
mîndri că pe această vatră româ
nească, precum în atîtea alte locuri 
de pe cuprinsul patriei. Înălțăm cu 
brațele și cu mintea un nou și im
punător obiectiv al devenirii noas
tre socialiste. De aceea, glasul nos
tru, al celor de la Porțile de Fier II 
este ferm și hotărît și dorim să fie 
auzit pretutindeni în lume : vrem 
să realizăm mărețele obiective pe 
care ni le-am propus, vrem să edi
ficăm o patrie a demnității. înflo
ritoare și prosperă pentru cei de 
azi și pentru generațiile ce ne vor 
urma, intr-o atmosferă de liniște 
și pace, nu sub amenințarea rache

că in împrejurări atît de grave 
pentru destinele Europei și ale lu
mii, iubitul conducător al partidu
lui și statului lansează un îndemn 
la acțiune, apreciind că nu este tîr- 
ztu să fie stăvili* cursul spre pră
pastie, că popoarele, care nu și-au 
spus încă ultimul cuvînt, pot să 
pună stavilă primejdiei nucleare, 
să impună pacea și dezarmarea. 
Este o poziție realistă și, în egală 
măsură, mobilizatoare, pătrunsă de 
încredere iri forța nonoarelor. Se 
degajă cu deosebire din această po
ziție spiritul constructiv, conside
rația față de toate inițiativele și 
propunerile formulate de condu
cători de state și guverne, de na
tură să sporească șansele obținerii 
unui acord privind oprirea ampla
sării de noi rachete. Cît timp exis
tă încă cea mai mică șansă pentru 
un acord, spunea pe bună dreptate 
președintele tării noastre, nu tre
buie să se întreprindă nimic care 
să pună Europa in pericol, să des
chidă calea catastrofei nucleare.

Ideile generoase cuprinse in 
cuvîntare se regăsesc în Apelul 

in care este exprimată in modul 
cel mai hotărît voința poporului 
român de a trăi și munci în pace, 
la adăpost de pericolul pe care îl 
reprezintă cursa înarmărilor nu
cleare.

Fac parte din generația tînără, 
pentru care idealul păcii, visul în
drăzneț și munca creatoare in ve
derea făuririi unul viitor luminos 
al patriei socialiste se îngemănea
ză cu aspirația spre fericire. Sub 
semnul înaltului ideal de pace, 
prin care ne unim cu tot ceea ce 
are mai măreț și mai înaintat și 
mai uman lumea contemporană, 
noi, tinerii, ne învestim faptele și 
energiile, gindurile și proiectele 
noastre de viitor avînd mereu în 
minte luminosul exemplu al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
înflăcărat patriot și neobosit apă
rător al păcii pentru întreaga ome
nire.

Pe drept cuvînt, președintele ță
rii noastre arăta, în cuvîntarea 
rostită la sesiunea Marii Adunări 
Naționale, că amplasarea noilor 

civilizației umane care este Europa, 
de pregătirile pentru amplasarea 
de noi arme în oceanul planetar și 
în Cosmos, de caracterul profund 
antiumanist și antiștiințific al 
ideilor așa-numitului „război limi
tat", al armelor cu „distrugere con
trolată", al bombelor neutronice 
„curate" sau al unor așa-zise pro
tecții sigure față de efectele nocive 
ale bombardamentului nuclear.

Voința de pace a slujitorilor ști
inței din țara noastră și-a găsit o 
elocventă expresie in acțiunile Co
mitetului național român „Oamenii 
de știință și pacea", a cărui activi
tate se desfășoară sub conducerea 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a vieții științifice 
mondiale, militant de frunte al 
partidului și statului nostru.

în spiritul înaltelor exigente im
puse de euvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al Apelului Ma
rii Adunări Naționale, să facem to
tul pentru a opri amplasarea noilor 
rachete cu rază medie de acțiune, 
pentru retragerea și distrugerea 
oelor existente, pentru eliberarea 
definitivă a continentului nostru și 
a întregii lumi de coșmarul unei 
conflagrații nucleare I

Conf. dr. lnq.
Florin ZAGANESCU
secretar științific
ol Comisiei de astronautică 
a Academiei Republicii Socialiste 
România

telor nucleare. Tocmai de aceea, 
cerem oamenilor politici, șefilor de 
state și guverne șă asculte glasul 
popoarelor, să manifeste reținere în 
fața oricărei decizii de natură a 
aduna nori tot mai amenințători pe 
cerul Europei. La fel ca și ceilalți 
tovarăși aî mei de muncă, îmi ex
prim. deplina adeziune la străluci
ta și umanista politică internă șl 
externă a partidului șî statului nos
tru, întreaga admirație față de pil- 
duitoarea și neobosita activitate pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
desfășoară cu inepuizabilă energie 
pentru triumful rațiunii.

Aurel MINDRESCU
maistru pe Șantierul sistemului 
hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier I)

pentru pace și dezarmare al Marii 
Adunări Naționale către parlamen
tele și parlamentarii din țările eu
ropene, din Statele Unite ale Ame- 
ridi și Canada, ca să facă totul 
spre a determina guvernele state
lor respective să întreprindă mă
suri care să răspundă năzuințelor 
vitale ale întregii omeniri.

Asemenea tuturor fiilor patriei, 
oamenii muncii din municipiul 
Miercurea-Ciuc înțeleg bine că tot 
ce ne propunem să înfăptuim, vii
torul nostru, al copiilor și nepoți
lor noștri sint strins legate de pace. 
De aceea susținem cu toată hotă- 
rîrea strălucitele inițiative de pace 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împărtășind pe deplin convingerea 
că in cele din urmă rațiunea va 
triumfa, că pacea și securitatea tu
turor popoarelor vor fi salvgardate.

FtJSTOS Marla
secretar al Comitetului municipal 
Miercurea-Ciuc al P.C.R., 
președintele Consiliului municipal 
al F.D.U.S.

rachete nucleare in Europa repre
zintă un pas deosebit de grav, de 
natură să sporească primejdia unui 
război atomic, cu urmări incalcu
labile pentru viața și civilizația 
de pe planeta noastră. De aceea, 
nimic nu este mai important in 
acest moment de răscruce decit să 
se renunțe Ia instalarea noilor ra
chete, să se procedeze la retrage
rea și distrugerea celor existente. 
Cu toată gravitatea extremă a si
tuației create, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că încă nu este 
prea tîrziu să se preîntimpine o 
catastrofă, că popoarele, care nu 
și-au spus .încă ultimul cuvînt, ac- 
ționînd unite, pot să oprească in
stalarea’ noilor rachete, să de
termine dezarmarea, in primul rind 
nucleară ca singura cale de a 
salvgarda pacea și securitatea con
tinentului nostru și a întregii lumi.

Eleonora POP
studentă la Institutul de Invățămint 
superior din Baia Mare
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
la sesiunea Marii Adunări Naționale
difuzată ca document oficial al O.N.U

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).
- La Națiunile Unite a 
zată ca document oficial 
cuvîntarea tovarășului 
Ceausescu, președintele 
Socialiste România, rostită in fața 
Marii Adunări Naționale la 16 no
iembrie 1983.

Documentul cuprinde poziția ță
rii 'noastre, exprimată prin vocea 
cea mai autorizată a poporului ro
mân, în legătură cu una dintre pro
blemele de maximă urgență și gra
vitate, asupra căreia este concen
trată toată atenția delegațiilor la 
actuala sesiune a Adunării Gene
rale - problema pericolului unui 
război nuclear.

Prin această cuvîntare, de excep
țională importanță, președintele 
Romârției cheamă din nou la neam- 
plasarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Europa, la retrage
rea și distrugerea celor existente.

Pătrunsă de spiritul înaltei răs
punderi față de soarta popoarelor 
europene, ale întregii. lumi, cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
reține atenția delegațiilor jsrin

fost difu- 
al O.N.U.

Nicolae 
Republicii

realismul și maniera deschisă, sin
ceră in care se evidențiată faptul 
că amplasarea de noi rachete nu 
servește și nu popte servi cauza pă
cii și a dezarmării nucleare, ci, dim
potrivă, va spori -considerabil peri
colul războiului nuclear, ai catastro
fei nucleare.

Este reliefat apelul pe care pre
ședintele țării noastre îl adresează, 
in numele poporului român, condu
cătorilor Statelor Unite afe Ameri
că și conducătorilor Uniunii Sovie
tice de a renunța la amplasarea 
noilor rachete în Europa și Io dez
voltarea celor existente, pentru tre
cerea la retragerea și distrugerea 
celor existente.

Se evidențiază, de asemenea, 
chemarea pe care poporul nostru 
o adresează popoarelor europene, 
ale Statelor Unite ale Americii și 
Canadei de a-și uni forțele și o ac
ționa cu și măi mare fermitate și 
hotărire pentru a opri politica spre 
catastrofă nucleară, pentru a salva 
Europa și întreaga lume de la dis
trugerea nucleară.

Rezoluție a Consiliului de Securitate referitoare
la situația din nordul Libanului

Documentul cere încetarea ostilităților șt reglementarea 
diferendelor prin mijloace pașnice

tn perspectiva Anului Internațional al Tineretului

0 importantă inițiativă a României 
însușită de Adunarea Generală a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — Plenara Adunării. Generale a 
O.N.U. a adoptat prin consens proiectul. de rezoluție prezentat de țara 
noastră cu privire la pregătirea și marcarea, in 1985, a Anului Interna
țional al Tineretului (A.I.T.), sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace". 
Proiectul de rezoluție, precum și problematica tineretului adusă in atenția 
organizației mondiale de România au format mai intîi obiectul unei 
ample dezbateri in Comitetul pentru problemele sociale, umanitare și 
culturale al Adunării Generale, in cadrul căreia au luat cuvintul peste 
100 de âtlegați de pe toate continentele.

Fondul profund umanist al proiec
tului de rezoluție inițiat de România, 
actualitatea conținutului său. care 
răspunde preocupărilor tinerei gene-, 
rații din întreaga lume, au determi
nat 86 de delegații, reprezehtind 
toate regiunile geografice, să se ală
ture țării noastre in calitate de co
autori ai acestui document.

Proiectul adoptat reprezintă o con
vingătoare expresie a concepției țării 
noastre, a președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind însemnătatea 
participării directe a tinerei genera
ții la modelarea viitorului umanită
ții, contribuția valoroasă pe care ti
neretul o poate aduce la infăptuirea 
noii ordini economice internaționale.

Pornind de la locul și rolul tinerei 
, generații în lumea contemporană, 
Adunarea Generală a O.N.U. a evi
dențiat necesitatea imperioasă de a 
canaliza energiile, entuziasmul și ca
pacitățile creatoare ale tineretului in 
direcția menținerii’ și consolidării 
păcii mondiale, a promovării coope
rării și înțelegerii internaționale.

Atit dezbaterile pe marginea iniția
tivei țării noastre, cit și rezoluția 
adoptată au dat o inaltă apreciere 
activității depuse de Comitetul con
sultativ al O.N.U. pentru Anul 
național al Tineretului, al 
președinte este tovarășul 
Ceaușescu, secretar a! C.C. al 
S-a subliniat că pregătirea și marca
rea A.I.T. oferă un prilej util și sem
nificativ pentru a se trece la măsuri 
efective și la acțiuni practice menite 
să ducă la soluționarea problemelor*
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Lucrările sesiunii

anuale a G. A. T. T
Barierele protecționiste 

și povara datoriilor externe 
afectează prav economiile 

țărilor în curs de dezvoltare

VIZITA PRIMULUI MINISTRU 
AL GUVERNULUI ROMÂN, TOVARĂȘUL 

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, IN R. P. CHINEZĂ

Inier- 
cărui 
Nicu 

U.T.C.

specifice care confruntă tinăra gene
rație și pentru asigurarea participării 
sale directe la soluționarea marilor 
probleme internaționale.

Adunarea Generală a O.N.U. și-a 
manifestat satisfacția față de rezul
tatele celor cinci reuniuni regionale 
consacrate A.I.T. care au avut loc in 
cursul acestui an și a chemat toate 
statele să întreprindă, măsuri cores
punzătoare pentru punerea in apli
care ă recomandărilor acestora. Tot
odată, a fost subliniată importanța 
participării active și directe a orga
nizațiilor de tineret la pregătirea și 
marcarea Anulîii Internațional al Ti
neretului.

în scopul unei cit mai bune pregă
tiri a manifestărilor ce vor fi orga
nizate cu prilejul' A.I.T., Adunarea: 
Generală a O.N.U. a decis ca cea 
de-a treia sesiune a Comitetului 
consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., 
din 1984. să fie consacrată acestor 
probleme. Comitetul a fost solicitat 
să. prezinte Adunării General? pro
puneri de ordin practic privind mo
dalitățile concrete de marcare a 
A.I.T. intr-un cadru organizatoric 
adecvat. în întregul sistem al Na
țiunilor Unite.

Inițiativa țării noastre privind 
A.I.T. se înscrie organic in ansam
blul acțiunilor promovate stăruitor 
de România pe plan international 
pentru extinderea și diversificarea 
cooperării in domeniu! tineretului, in 
consonanță cu aspirațiile, tinerei ge
nerații de pretutindeni, de pace, 
prietenie și înțelegere intre toate po
poarele-

GENEVA 24 (Agerpres). — La 
GeneVa au luat, sfieșit lucrările se
siunii anuale a Acordului General 
pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.). 
Timp de trei zile, participants au 
examinat o gamă largă de probleme 
economice , și comerciale actuale, 
subliniind necesitatea eliminării ba
rierelor protecționi-ste și a altor ob
stacole artificiale in calea schimbu
rilor economice internaționale. Re
prezentanții țărilor in curs de dez
voltară care au luat cuvintul in 
cursul dezbaterilor au prezenfat pe 
larg marile dificultăți economice și 
financiare cu care sînt confruntate 
statele sărace ale lumii, ca urmare a 
crizei economice, a creșterii alar
mante a datoriilor externe, a penu- 
riei ■ de fonduri pentru dezvoltare și 
a inechităților din schimburile eco
nomice mondiale.. Ei s-au pronunțat 
pentru începerea negocierilor globa
le în vederea instaurării noii ordini 
economice internaționale, care șă 
reducă și să elimine, decalajele eco
nomice, să conducă la lichidarea 
stării de -subdezvoltare și la crearea 
condițiilor pentru progresul și dez
voltarea nestingherită a țărilor ' ră
mase in urmă din punct de vedere 
economie.

Independența este 
un drept inalienabil 

al poporului namibian

BEIJING 24 (Agerpres). — Cores
pondență de la loan Erhan : Vizita 
oficială de prietenie a primului 
ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu. in Republica 
Populară Chineză, a continuat joi 
printr-un program de lucru realizat 
în municipiul Shanghai. A fost vi
zitat combinatul petrochimic „Zin- 
Shan" — una dintre cele mai mari 
și moderne unități industriale ale 
Chinei populare.

în sectoarele vizitate ale com
binatului, tovarășul Constantin 
Dăscălescu s-a întreținut cu cadre 
de conducere și specialiști, intere- 
sindu-se de parametrii tehnico-eco- 
nomici realizați de această ' impor
tantă unitate a petrochimiei chi
neze. în acest cadru, au fost evocate 
eforturile pe care le depun cele 
două popoare pentru edificarea 
unei economii moderne, de înaltă 
eficiență, capabilă să asimileze cele 
mai noi cuceriri ale progresului 
tehnieo-științific.’

înfățișlnd importantele succese 
obținut? d'e poporul român în I crea
rea unui industrii puternice, com
plexe și, in cadrai ei, a petrochi
miei, tovarâșiil Constantin Dăscă
lescu a evidențiat experiența acu
mulată de specialiștii noștri in acest 
domeniu de virf ?!’ industriei chi
mice, aportul deosebit al cercetării 
Științifice românești la progresul 
general al chimiei noastre. Au .fost

relevate posibilitățile pentru lărgi
rea colaborării și cooperării in 
producție intre România și China. 
S-a apreciat că adîncirea conlucrării 
bilaterale, reciproc avantajoasă, 
servește intereselor construcției so
cialiste în cele două țări, contribuie 
la creșterea bunăstării popoarelor 
român și chinez.

Joi după»amiază. tovarășul 
Constantin Dăscălescu a părăsit mu
nicipiul Shanghai. Pe aeroport. îm
podobit cu drapele român și chinez, 
primul ministru al guvernului român 
a fost salutat, la plecare, de tova
rășul Wang Daohan, primarul ora
șului Shanghai, de alte persoane o- 
ficiale locale.

In drum spre Beijing, tovarășul 
Constantin Dăscălescu s-a oprit, pen
tru scurt timp. în orașul Nănjing. 
Aici au fost vizitate citeva din cele 
mai reprezentative obiectiv? social- 
economice si culturale ale orașului ; 
între acestea s-a aflat și marele 
pod peste fluviul lantzi. creație d« 
prestigiu a talentatilor constructori 
chinezi.

Primul ministru al guvernului ro
mân- a fost însoțit pe parcursul vi
zitei in orașul Nanjing de tovarășa 
Ku Siulien. președinta, guvernului 
popular al provinciei Jiangsu.

★
în seara aceleiași zile. Ministerul 

Culturii al Republicii' Popular^ Chi
neze a organizat, la.. Beijing, un 
spectacol de gală in cinstea tova
rășului Constantin Dăscălescu.

Un apel al S.W.A.P.O

ITALIA

Apreciere internațională
in domeniul/

NAȚIUNILE UNITE 24 (AșerpreS). 
— întrunit pentru examinarea si
tuației din nordul Libanului. Consi
liul de Securitate al O.N.U. a adop
tat. în unanimitate, o rezoluție care 
deplînge pierderile de vieți omenești 
provocate de evenimentele din zonă 
si cere respectarea strictă. a suvera
nității. independentei si integrității 
teritoriale a acestei țări. Consiliul 
de. Securitate „cere părților impli
cate să accepte fără in'tirziere o în
cetare a focului si să respecte <țu 
serupulozitate sistarea ostilităților".

Părțile implicate sînt invitate, tot
odată. să-Și reglementeze diferende
le dintre ele exclusiv prin mijloace 
Pașnice și să se abțină de la ame
nințarea cu forța sau recurgerea la 
forță.

Rezoluția cere secretarului general 
al O.N.U. să urmărească situația din 
nordul Libanului, să întreprindă 
consultări cii guvernul libanez și să 
prezinte un raport consiliului, care, 
dună cum s-a precizat in textul do
cumentului. rămine sesizat cu. aceas
tă problemă. 4,

al 0. E. P.
BEIRUT 24 (Agferpres). — Pre

ședintele Comitetului Execuțiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a anunțat — 
la o conferință de presă ținută, joi, 
la Tripoli — că s-a efectuat un 
schimb de prizonieri cu Israelul,

prin Intermediul Comitetului Inter
național al Crucii Roșii, informează 
agenția W.A.F.A.

Totodată, Yasser Arafat a apreciat 
drent important faptul că situația din 
nordul Libanului a fost abordată de 
Consiliul de Securitate ai Organiza
ției Națiunilor Unite.

iii teritoriile
ocupate de Israel

AMMAN 24 (Agerpres). — Tn lo
calitatea Nablus din teritoriile afla
te sub ocupație israelțană au avut 
loc noi demonstrații, in sprijinul

pen'tru Eliberarea Pa-, 
conducerea lui Yasser

Reuniunea la nivel înalt 
a țărilor membre 

ale Commonwealthului
DELHI 24 (Agerpres). — Necesi

tatea opririi cursei înarmărilor nu
cleare si situația din unele' zone ale 
lumii au constituit principalele pro
bleme abordate in a dbua zi a lu
crărilor reuniunii la nivel inalt a 
țărilor membre ale Commonwealthu
lui. de la Delhi — informează agen
țiile internaționale de presă.

tn cursul dezbaterilor a fost sub
liniat imperativul Înghețării arsena
lelor nucleare si transferării fondu
rilor destinate.înarmării pentru dez
voltare.

In intervențiile lor. președintele 
Zambiei. Kenneth Kaunda. si primul 
ministru al Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe, au condamnat, pe 
de altă parte, intervenția militară m 
Grenada — stat membru al Com
monwealthului — Subliniind că a- 
ceasta poate constitui un pretext 
pentru regimul rasist al Africii de 
Sud de a ataca statele africane in
dependente vecine.

La rindul său. președintele Nige
riei. Shehu Shagari. a adresat un 
apel narticinantilor de a adopta toa
te inițiativei^ posibile privind spri
jinirea Namibiei in lupta pentru do- 
bindirea independentei, mentionînd 
că acțiunile întreprinse de „Grupul 
de contact" al țărilor occidentale 
s-au dovedit ineficiente în soluțio
narea acestei probleme.

Organizației 
lestinei. sub
Arafat, relatează agenția W.A.F.A. 
Manifestările de solidaritate s-au 
extins in zonele Hawwăra. Bounein, 
In lagărele' de refulați Balată si 
Askar din districtul Nablăs. in alte 
tabere de refugiati și’ localități din 
districtul Tulkarm. Demonstranții 
burtău steaguri ’ palestiniene si pan
carte cu apeluri la încetarea lupte
lor dintre militanții ..Al Fatah" si 
disidentii acestei mișcări.

Autoritățile' ișraeliene de ocupație 
au operat arestări in rîndul demon
stranților. transmite agenția citată.

»

; împotriva cursei înarmărilor, pentru j 
! eliberarea Europei de pericolul nuclear i

R.F.G. : Luări de poziție împotriva deciziei ț 
| de acceptare a rachetelor ț

limitarea înarmărilor

OCCIDENTAL. - \ 
declarație a conducerii i 

Partidului Socialist Unit din Ber- ; 
linul , occidental' se subliniază ne- ț 
cesitatea 
pentinz i_ ---------- — ----- - ------ .

ir. viață a planurilor N.A.T.O. .de 1 
instalare a noilor rachete ațineri- 
cane, cu rază medie de acțiune in ț 
Europa - occidentală, pentru reduce- i 
rea. și. distrugerea rachoteldr și ce- ’

R.F.G. : Luări de poziție împotriva deciziei 
de acceptare a rachetelor

BONN — Mișcarea pacifistă vest-
1 germană continuă să ceară organi- 
J zarea unui referendum in problema 
ț amplasării rachetelor „Pershing-2“ 
i și „Cruise" in R.F.G., c anunțat 
* Comitetul, de coordonare al .Mișcă- 
i rii pentru pace din R.F.G. Un pur-e At 4 XV T e* î 4 tT li >   

cu privire la 
nucleare.

BERLINUL 
într-o

LUSAKA 24 (Agerpres). — Organi
zația Poporului din Africa-de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) a adresat un apel 
Conferinței la nivel inalt a Qommon- 
wealthphii — care se desfășoară la 
Delhi — să urgenteze aplicarea rezo
luției O.N;U. cu privire la Namibia. 
Rezoluția 435, adoptată de Consiliul 
de Securitate in 1978, „trebuie apli
cată fără întirziere, ea constituind 
singura bază reală pentru realizarea 
unei soluții în problema namibiană" 
— se spune în declarație; Indepen
denta Namibiei este un drept inalie- 
nabil al poporului namioian. se ara
tă. de asemenea, in document.

1 tător de cuvint al comitetului 
1 Citat de agenția France Presse — 
r ■ - - ■-

______

(oficial! '
Parlamentul local din orașul-land 

i Hamburg s-a pronunțat împotriva 
* staționării de noi rachete nucleare 
ț americane cu rază medie de acțiu- 
i ne pe teritoriul R.F. Germania; 
y transmite agenția D.P.A. O hotărire 
| corespunzătoare adoptată de parla

mentul din Hamburg, unde majori
tatea o dețin social-d'emocrâții, pro
pune ca in locul staționării rache
telor să fie continuate tratativele

d 
precizat că mișcarea nu recunoaște 
decizia adoptată in Bundestag și 
va organiza un referendum pe cont 
propriu in 1984, dacă parlamentul 
refuză să organizeze .un referendum rtl ■ '

intensificării efortiirilo: ( 
Împiedicarea transpunerii *
a noilor rachete ameri-

noi rachete nucleare

I
î

'3
*
(peste 800 000 de muncitori și func- 

ționtfri - s-du pronunțat ' împotriva

îorLalte arme nucleare existente. I 
pentru crearea de zone dănuciea- ■ 
rizat.e in difbigte părți ale Europei 
și eliberarea continentului de pe
ricolul unei .conflagrații nucleare. 
Documentul apreciază că recenta 
hotărire a Bundestagului vest-ger- 
man in favoarea instalării noilor 
Facbete nucleare americane be te
ritoriul R.F.G. contravine intere
selor instaurării unei păci trainice 
in Europa și contribuie la crește
rea pericolului unui război nu
clear.

După alegerile parlamentare 
din Turcia

Demisie a guvernului’ pentru 
formarea noului cabinet

ANKARA 24 (Agerpres). — Primul 
ministru al Turciei. Bulend Ulusru. a 
prezentat joi demisia guvernului său 
președintelui Kenan Evren. Este vor
ba de o procedură constituțională 
obișnuită, care are loc ca urmare a 
alegerilor generale de la 6 noiembrie. 
Așa cum se știe, scrutinul s-a soldat 
cu victoria Partidului Patriei, condus 
de Turgut Ozal; țăruia i-au revenit 
211 mandate din cele 400 ale Marii 
Adunări Naționale. Președintele Ke
nan Evren a cerut membrilor cabi
netului să rămină în funcție pent.ru 
soluționarea problemelor curente, 
pină la formarea unui nou guvern.

Tot joi 6-a Întrunit, parlamentul, in 
prima sa ședință. în cadru' ceremo
niei de depunere a iurărnintului.

a activității României 
ecologic

și turiștilor in spiritul ocrotirii me
diului înconjurător și al folosirii salt 
raționale.

Toate acestea fac din România o 
țară aflată în avangardă in a- 
Cest sector, in spiritul directivelor 
elaborate de președintele Nicolae 
Ceaușescu și care urmăresc să ga
ranteze calitatea mediului înconjură
tor ca o valoare politică și socială".

Mulțumind pentru premiul acordat, 
ambasadorul României in Italia a 
subliniat că acesta reprezintă o inaltă 
recunoaștere a eforturilor pe care 
România le. depune pentru ocrotirea 
naturii și a mediului înconjurător în 
țara noastră, condiție esențială pen
tru viața și existența umană.

Tn context, vorbitorul a relevat ac
tivitatea României, 
Nicolae Ceaușescu pentru 
dezarmare, pentru.
imarmărilvr. -și in special a inarmării 
nucleare, care reprezintă un pericol 
pentru, distrugerea omenirii, a însăși 
vieții pe planeta noastră.

ROMA 24 (Agerpres). — Sub înal
tul patronaj al președintelui Repu
blicii Italiene, la Bari ă avut loc ce
remonia înminărli premiilor de eco
logie pe anul 1983. La manifestare 
au participat deputatul Savino Melli- 
lo, subsecretar de stat, delegat , din 
partea guvernului italian, primarul 
orașului Bari, alte oficialități regio
nale și locale.

Medalia de aur pentru ecologie pe 
anul 1933 a fost acordată Guvernu
lui României. Luînd cuvintul. pre
ședintele juriului a spus: ..Atribuim 
această distincție Guvernului Româ
niei pentru efornrlle si activitatea 
pe care națiunea română prietenă le 
depune in permanentă in vederea ih- 
grilirii patrimoniului natural, carac
terizat prin existența unor minunate 
■parcuri și a acelei incomparabile 
realități ecologice care este Delta 
Dunării. Un program organic de'ini
țiative. reglementat prin legi adec
vate de tutelare și valorificare a na
turii, urmărește educarea populației

a președintelui 
pace și 

oprirea curseiContacte diplomatice
• Președintele Irakului. Saddam 

Hussein, și regele Hussein al Ior
daniei au examinat, la Bagdad, ul
timele-evolnții din cadrul Organiza
ției; 'Pentru Eliberarea; Palestinei 
(O.E.P.),. informează agenția I.N.A., 
citată de France Presse. în cadrul 
convorbirilor au fost’, de asemenea, 
evocate conflictul dintre Iran și Irak 
și alte problerhe. • Hu Yao-bang. se
cretar general al Comitetului Cen
tral al P.C. Chinez, care se află in
tr-o vizită la Tokio, a avut con
vorbiri CU primul, ministru nipon.

. Yasuhiro Năkasone. — informează 
agenția China Nouă • La Paris, o 
delegație a Organizației Unității A- 
fricane. condusă de ministrul etio
pian de externe. G. Wolde, a avut 
o întrevedere cu Claude Che'ysșori, 
ministrul francez al relațiilor ex
terne; Au fost abordate, cu acest pri
lej. .'probleme ihteresiiid continentul 
african. • La Brazzaville s-au în
cheia; convorbirile dintre Denis Sas?

' seu Nguesso. președintele R.P. Con- 
•go,-si regele Juan Carlos al Spaniei, 
în cursul cărora au fost examina
te.- in principal, modalitățile de in-, 
tepslficare a colaborării dintre pele 
două. țări, precum și o serie de pro
bleme care confruntă tarile conti
nentului african.

Apel al președintelui Republicii Cipru
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 

— într-un discurs rostit. in plenara 
Adunării Generale a O.N.U.. pre
ședintele Republicii Cipru. Spyros 
Ky'nrianou. ă adresat. un apel mem
brilor co.m uni tatii internaționale să 
întreprindă • măsuri efective pentru 
menținerea ujrîtătii. integrității teri
toriale și suveranității Ciprului, pre- 
cum și a statutului de nealiniere al

acestei țâri. El a declarat că, in eta
pa actuală — după proclamarea uni
laterală si ilegală a „Republicii Turce 
a Ciprului de No’.ti" — Ciprul tra
versează ..cea mai critică perioadă 
din întreaga ș,r istorie". Șeful statu
lui cipriot a .cerut Adunări: Genera
le-a O.N.U. să întreprindă măsuri ur
gente pentip a neutraliza tentativele 
de divizare a Ciprului.I

mai activ la mișcarea pentru pace i 
și dezarmare, împotriva escaladării J

„Canada nu trebuie să accepte rolul de poligon 
pentru experimentarea rachetelor"

OTTAWA. - Defegqță la congre
sul Federației Muncii din provincia 
canadiană Ontario <- ce reunește

> .jonan ~ 5-lju pfunun^ui. 1111pu<.riva 
’ testării rachetelor nucleare ameri- 
( cane pe teritoriul Canadei. Congre- 
. sul, ale cărui lucrări se desfășoară 
1 la Toronto, a adoptat o serie de 
ț rezoluții in care cheamă guvernul 
i canadian să promoveze pe pian

extern șl în domeniul, apărării o 
politică independentă și să nu 
transform? • țara intr-un poiig.on 
pentru experimentarea armamentu
lui nuclear american. Organizațiile 
sindicale canad'ene - se relevă in 
documente - trebuie să participe

oi uic/.ui 11 i 1111 (O'ut.i : wi couuruiAi: ii /. 

cursei înarmărilor, in-.special a celor ț 
nucîeâre.

PRESA
i / I * WJ1...... flVrM - J

FESTIVAL. In cadrul celui de-al 
IV-lea Festival al dramaturgiei ță
rilor socialiste, care se desfășoară 
la Katowice, a fost prezentată 
piesa „Salonul", de Paul Everac, 
pusă in scenă de Teatrul contem
poran din Wroclaw, in regia lui' 
Kazimierz Braun.

te VIENA a avut loc. joi. o șe
dință plenară a delegațiilor state
lor participante la negocierile, pri
vind reducerea reciprocă a trupelor, 
ei armamentelor si măsuri adiacen
te în Europa centrală — relatează 
agenția T.A.S.S.

ÎN INDUSTRIA
Circa 8 060 din cei

CONCEDIERI 
SIDERURGICA.
22 000 muncitori de la uzinei? side
rurgice belgiene „Cockerill-Sambre" 
Urmează să fie Coneefiiați in con
formitate cu planurile de restruc
turare a acestei industrii. Dealtfel, 
relevă agenția Reuter, criza afec
tează întreaga industrie siderurgi
că a Pieței comune. La nivelul 
„celor zece" se prevede suprimarea 
în viitorii doi ani a ciFca 100 000 
locuri de muncă. în decurs de un 
deceniu, in Piața comună au fost 
suprimate 300 000 locuri de 
In industria siderurgică.

muncă

(Agerpres)

DANEMARCA^ Spre un scrutin anticipat ?
COPENHAGA 24. (Agerpres) — 

Disputele cu privire la dezarmare 
intre guvernul minoritar danez și o- 
pozlția de stingă vor duce, proba
bil. la alegeri generale anticipate — 
estimează agenția D.P.A. Astfel, so- 
cial-democrații. aflati in opoziție, și 
radicalii —■ de voturile cărora de
pinde suprevietuirea guvernului mi
noritar conservator condus de Paul 
SchlUter — au început convorbiri 
cu privire la elaborarea unei tnoțiuni 
de neîncredere ih . guvern, care va fi

prezentată parlamentului la 1 de
cembrie.

în. centrul criticilor formulate d? 
partidele amintite se situează pozi
ția adoptată in Adunarea Generală 
a O.N.U. de delegația daneză, care 
s-a abținut cu prilejul punerii la vot 
a două rezoluții ce se pronunțau 
pentru înghețarea arsenalelor nu
cleare în Europa. Opoziția a apreciat 
că, această poziție nu este consec
ventă. avînd in vedere că Folketin- 
gul danez a votat, recent, o moțiune 
in favoarea înghețării ■ arsenalelor 
nuelearfe pe continent.

I
POPULAȚIA EGIPTULUI 

46 milioane de locuitori. 
populația 
persoane,

este de 
Anual, 

crește cu 1,5 milioane de 
informează agenția M.E.N.
ZILE LV COSMOS. Cos- 
sovietici Vladimir Liahov 

Aleksandrov au in-

150 DE 
monauții 
ți Aleksandr 
cheiat cu succes programul de 150 
de zile de zbor la bordul comple

scurt
xultii științific orbital „Saliut-7 
„Soiuz T-9“. Aparatul de coborire 
al navei de transport „Șoiuz T-9" 
a eterizat, miercuri seara, la ora 
22 și 58 minute (ora Moscovei), in
tr-o regiune dinainte stabilită, si
tuată la 160- km ' est de orașul 
Djeskazgan — relatează, de la Cen
trul de coordonare a zboruri
lor cosmice, corespondentul agen
ției T.A.S.S. tn timpul zborului de 
lungă durată, echipajul a efectuai 
la bordul complexului științific or
bital un mare Voluta de cercetări 
tehnico-științifice. medico-biologi- 
cg și experiment.^. Starea sănătății 
celor doi membri ai echipajului — 
arată agenția T.A.S.S. — este bună:

haitului șl a oxidului de mcngait 
din nodalii metalici aduși de -pe 
fundul oceanului. Tehnologia res
pectivă, foarte complexă dealtfel, 
este opera oamenilor de știință de 
la laboratorul de cercetări din 
orașul Bhubaneswar (statul Orissa, 
estul Indiei). Primele etaloane de 
cobalt, nichel și cupru, realizate in 
acest laborator au fost prezentate 
recent la Delhi.

VALOAREA SCHIMBURILOR 
COMERCIALE ALE CHINEI s-a 
ridicat., in cursul primelor zece luni 
ale anului, la nivelul de 35,3 mili
arde dolari, ceea ce reprezintă o 
creștere de 2.8 la sută fată de a- 
ceeași perioadă a anului trecut — 
relatează agenția China Nouă. Vo
lumul total al importurilor s-a Ci
frat la 17.04 miliarde dolari, iar cel 
al exporturilor la 18,26 miliărde do
lari.. S-a înregistrat, totodată, o re
ducere. la exporturi, a produselor 
primare și o creștere, pe de altă 
parte, a mărfurilor

ÎMPROPRIETĂRIRI. Ministerul 
■nicaraguan al Agriculturii a anun
țat că, in baza legii agrare adop
tate în 1981. peste 28 000 de familii 
au fost împroprietărite in Nicara
gua in ultimii doi ani — transmite 
agenția Prensa Latina. Se preci
zează că legea agrară a permis re
încadrarea in circuitul economic 
național a peste 300 000 hectare de 
teren arabil, anterior abandonate 
de foștii proprietari-moșieri. pă- 
mint care a fost în totalitate împăr
țit țăranilor.

prelucrate.
INDIA desfășoară 

timp explorări tn 
fundului Oceanului 
derea descoperirii locurilor in care 
se află nodali metaliferi. Specia
liștii indieni au pus la punct, tot
odată. după cum relatează agenția 
P.T.I., o tehnologie adecvată pentru 
extragerea cuprului, nichelului, co-

de mal mult 
unele zone ale 
Indian, in ve-

REALEGERE. Delegații la sesiu
nea Conferinței generale a Organi
zației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură, care și-ai 
desfășurat lucrările la Roma, l-au 
reales pe dr. Monkombu Samba? 
sivan Shaminathan (India), di- 
fectorul „Institutului intemațib- 

de cercetări asupra orezu- 
(I.R.R.I.), in funcția de

președinte al Consiliului perma
nent al F.A.O.. pentru o perioadă 
de doi ani. Consiliul permanent 
conduce activitatea acestei institu
ții specializate a O.N.U. in inter
valele dintre conferințele generale.

REUNIUNEA BIROULUI INTER
NAȚIONALEI SOCIALISTE, ale 
cărei .lucrări se desfășoară la se
diul Parlamentului (vest-)european 
din Bruxelles., are. înscrise pe or
dinea de' zi probleme internaționa
le actuale, intre care criza econo
mică mondială, instalarea noilor ra
chete in Europa și controlul arma
mentelor, situația din Liban, din 
America Centrală și altele. Pre
ședintele Grupului socialist din 
Parlamentul (yest-)european, Ernest 
Glinn? (Belgia), a deplins faptul 
că Piața comună nu poate soluționa 
problema șomajului, care afectează 
12,5 milioane de persoane în cele 
zece țări membre.

COMBATEREA CONTRABAN
DEI CU STUPEFIANTE. Consu
mul mereu în creștere de cocaină 
a reprezentat unul dintre subiec
tele principale ale celei de-a 36-a 
reuniuni a Comitetului tnterguver- 
namental pentru Controlul stupe
fiantelor desfășurat la Ottawa. In
tr-un comunicat reluat de agenția 
France., Presse se arată că repre
zentanții polițiilor din S.U.A.. Fran-. 
ța. Canada și Italia au relevat că 
procurarea cocainei din America 
de Sud a devenit in ultimul timp tot 
mai accesibilă. Participanții și-au 
manifestat, in acest context, pre
ocuparea fată de „escalada acestui 
drog dintre cele măi periculoase". 
O creștere a consumului in țările 
lor a fost constatată și in 
cu heroina, hașișul și alte 
menționîndu-se amploarea 
traficul de stupefiante.

VISCOLE PUTERNICE 
de patru zile in zonele .... .
mijlociu al S.U.A. Ele au provocat 
mari pagube și moartea- a cel puțin 
27 de persoane, apreciază autorită
țile din zonele afectate. Intemperii
le au provocat pagube importante 
și in sud-estul. S.U.A. ••• ■ ■ 
ternic a deteriorat in 
cuprinse intre Texas 
liniile de telecomunicații și 
transport al energiei electrice, 
diferite, zone, ploile torențiale 
provocat inundații.

legătură 
droguri, 
luată de

bintute 
vestului

Ii
Vintul pu- 
unele zone 
și Alabama 

de telecomunicații de 
In
au

Persistența fenomenelor de criză in industria 
siderurgică occidentală

BRUXELLES 24 (Agerpres). — A- 
gehția Associated Press consacră un 
amplu arti.cgl indelungatei crize cu 
care se confruntă siderurgia ■ din ță
rile capitaliste dezvoltate. Astfel, se 
relevă că. in primul semestru a! aces
tui an. țările membre ale C.E.E. au 
pierdut 20 000 locuri de muncă. A- 
ceasta este continuarea unei tendin
țe de lungă durată. In 1974. industria 
siderurgică- vest-europeană dispunea 
de 800 000 de sâlariați. Numărul aces
tora a scăzut. în prezent, la 493 000, 
iar pîhă.în. 1985 va scădea probabil cu 
incă 150 000.

în Japonia, unde în 1982 au funcțio
nat numai 39 din 65 de furnale, pro

ducția de oțel a scăzut sub 100 mili
oane tone.

tn Statele Unite, companiile ame
ricane de otel șe plina de ani de zile 
<k concutenții ștrăini. Industria si" 
derurgică americană a funcționat in 
primul semestru al acestui ah cu nu
mai 55 la sută din capacitate. Drept 
urmare, producția de otel a scăzut 
de la 100 milioane tone. în 1979, la 
61.6 milioane tone anul trecut.

în ultimii zece ani. producția de 
otel a S.U.A.. a țărilor din Europa 
occidentală și a Japoniei a scăzut de 
la 457 milioane tone în 1973 Ia 323 
milioane tone anul trecut.

AGENDA VALUTAR-COMERCIALA
• Pe piețele de schimb monetare, 

cursul dolarului a Oscilat miercuri 
informează agenția Associated Press. 
Astfel.1 dolarul a fost cotat la burse
le vest-eurppene la, 2,1748 franci el
vețieni, 2.6945 mărci vest-germane, 
8,2003 franci francezi și 1 629,50 lire 

• italiene, ceea ce reprezintă . niveluri 
inferioare celor înregistrate marți 
seara, la incheierea tranzacțiilor. Ia 

Londra, paritate? dolar—lira sterlină 
a fost de 1.4695 la I. față de 1.4690 la 
1. tn același timp, cursul dolarului a 
crescut in raport cu, guldenul olan
dezi si dolarul canadian • Utirsul au

rului a scăzut pe piețele valutare, 
uncia de metal galben fiind cotată la 
Londra la 375,75 dolari, fată de 376,30. 
iar la Ziirich scăderea a fost de nu
mai 25 de cenți • Produsul intern 
brut al Braziliei va înregistra la sfir- 
șitul acestui an o scădere de 6,6 la 
sută — relevă previziunile unui’stu- 
diu realizat de Institutul pentru cer
cetări economice si sociale al Minis
terului Planificării dat publicității la 
Brasilia si reluat d<t agenția I.P.S. 
• în luna noiembrie, costul vieții 
in Argentina a crescut cu 20 la sută. 
s?a anunțat oficial la Buenos Aires.

SALVADOR: O farsă electorală in pregătire
SAN SALVADOR 24 (Agerpres). — 

în pofida opoziției forțelor democra
tice din tară, care au calificat preco
nizatul proces electoral din Salvador 
drept o farsă prin care autoritățile 
militate încearcă să se mențină la 
putere, guvernul de la San Salvador 
a anunțat cohv.ocărea de alegeri ge
nerale in tară lă 25 martie 1984 — 
transmite agenția France Presse.

Inoportunitatea organizării de ale
geri in Salvador in aceste momente 
în care tara este confruntată cu un 
război civil intern și cu acute pro
bleme social-economice este de
monstrată si de faptul că măsura 
survine chiar in absența unei legi

electorale in vigoare în Salvaoor 
care să dea posibilitate forțelor po
litice din tară să participe în mod 
normal la scrutin. Chiar • forte de 
dreapta din Salvador, cum este A- 
lianta Democratică, au protestat îm
potriva convocării în actualele con
diții de alegeri generale in tară, 
menționind ’ că in prezent există po
sibilitatea comiterii de fraude elec
torale și. in consecință, posibilitatea 
ca asa-numitu! „proces de democra
tizare" a vieții interne anuntat de 
autorități să nu reprezinte decît o 
manevră a celor aflati la putere 
pentru a-si menține posturile..
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