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( ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII NORMAL^

A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI ECONOMICO-SOCIALE

Energia electrică 
și combustibilii!

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NEOLAE CEAUSESCU
>7

Ministrul da stat pentru afacerile externe al Sultanatului Oman

Cu toții sîntem conștienți — și 
trebuie să fim pe deplin conștienți 
— că în momentul de față econo
mia națională trebuie să facă față 
unei situații speciale, de excepție, 
in ce privește alimentarea cu ener
gie electrică, gaze naturale și com
bustibili a consumatorilor indus
triali și a populației. După cum se 
cunoaște, in vederea depășirii aces
tei situații dificile, recenta ședință 
comună a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. ai P.C.R., Consiliului 
de Stat și guvernului a adoptat un 
program de măsuri de deosebită în
semnătate pentru asigurarea resur
selor energetice necesare desfășu
rării normale, neîntrerupte, a pro
ducției in toate unitățile economice, 
astfel incit planul pe acest an să 
fie îndeplinit integral, Ia toți in
dicatorii. Subordonat^ acestui obiec
tiv vital pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei noastre, re
centele măsuri corespund in cel mai 
înalt grad intereselor generale ale 
societății, ale tuturor oamenilor 
muncii. >

Necesitatea acestor măsuri de ex
cepție a fost determinată de un șir 
de factori. Așa cum se știe, seceta 
prelungită din acest an a dus la 
scăderea accentuată a nivelului 
apelor din lacurile de acumulare 
ale hidrocentralelor, a debitelor 
rjurilor interioare și al Dunării. 
Aceasta a determinat diminuarea 
considerabilă a. producției de ener
gie electrică furnizată de hidrocen
trale, care -în prezent sint exploa
tate într-o măsură extrem de mică, 
funcționarea unora dintre ele fiind 
chiar întreruptă. De asemenea, con
sumul de energie electrică din in
dustrie — in special așa-zisele con
sumuri generale, care nu sint le
gate, de procesele tehnologice de 
producție — precum și consumul 
populației și cel public s-au menți
nut la niveluri foarte ridicate. În
sumate, aceste consumuri se ridică 
la cîteva zeci de milioane de kilo- 
wați-oră pe zi, ceea ce a diminuat 
și mai mult cantitatea de energie 
electrică ce poate fi pusă la dispo
ziția sectoarelor productive.

Ca urmare a măsurilor luate de 
conducerea partidului și statului 
nostru în vederea compensării mi
nusului de energie electrică din hi
drocentrale, prin creșterea produc
ției în centralele electrice care 
funcționează pe bază de cărbune și 
hidrocarburi,

ECONOMIA NAȚIONALA DIS
PUNE DE ENERGIA NECE
SARA PENTRU BUNA DES
FĂȘURARE A ACTIVITĂȚII ÎN 
TOATE ÎNTREPRINDERILE ; 
DE ACEEA, NU ESTE ADMISA 
SUB NICI UN MOTIV ÎNTRE
RUPEREA ACTIVITĂȚII LA 
NICI O ÎNTREPRINDERE SAU 
UNITATE DE PRODUCȚIE.

Problema nr. 1 o constituie 
acum

ÎNCADRAREA STRICTA DE 
CĂTRE FIECARE UNITATE 
ECONOMICA ȘI LA TOATE 
PRODUSELE ÎN NORMELE 
TEHNOLOGICE DE CONSUM 
STABILITE, reducerea conti

nuă a acestora și aplicarea fer
mă a tuturor măsurilor de di
minuare a consumurilor de ener
gie electrică, gaze naturale și com
bustibili. Aceasta este in mo
mentul de fată cea mai importantă 
sarcină a organelor și organizațiilor 
de partid, chemate să explice clar 
colectivelor de oameni ai muncii, 
tuturor cetățenilor rațiunea și sen-
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Două obiective nemijlocit legate

legătură cu Agravarea climatului po
litic mondial, creșterea tensiunii în 
Europa Orientul Mijlociu si in alte 
zone ale. lumii si s-a subliniat ne
cesitatea intensificării acțiunilor tu
turor statelor si popoarelor, forțelor 
progresiste de pretutindeni pentru 
oprirea înrăutățirii situației interna
ționale. pentru promovarea unei po
litici de -pace, dezarmare, si în pri
mul rind de dezarmare nucleară, de 
destindere, colaborare si pace, pen
tru încetarea conflictelor dintre sta
te și soluționarea lor exclusiv pe cale 
pașnică, 'prin tratative. A fost re
levat pericolul grav pe care il re
prezintă pentru pacea Europei și a 
întregii lumi amplasarea noilor ra
chete cu rază medie de acțiune in 
Europa, evidențiindu-se necesitatea 
de a se tine seama de voința opi
niei publice, a popoarelor, care nu 
doresc si nu vor arme nucleare si 
care, in mari manifestații și ac
țiuni de masă se pronunță pentru 
oprirea instalării de noi rachete, re
tragerea si distrugerea celor exis
tente. pentru eliberarea continentu
lui de orice fel de arme nucleare.

în legătură cu situația din Orien
tul Mijlociu s-a reliefat importanța 
intensificării eforturilor pentru in
staurarea. printr-o soluție politică a 
unei păci globale juste și durabile 
in zonă, pe baza retragerii Israe
lului din toate teritoriile arabe o- 
cupate in urma războiului din 1967, 
a recunoașterii drepturilor legitime 
ale poporului palestinian la autode

terminare — inclusiv la constituirea 
unui stat propriu, independent — a 
garantării securității tuturor statelor 
din regiune. S-a evidențiat, totoda
tă. însemnătatea retragerii Israelu
lui din Liban, a respectării inde
pendentei. suveranității si integrită
ții teritoriale ă acestui stat, a rea
lizării unei largi reconcilieri națio
nale a forțelor politice si sociale din 
tară, astfel incit poporul libanez 
să-si poată rezolva singur probleme
le. In același timp, s-a arătat im
portanta încetării grabnice a războ
iului dintre Iran și Irak și a trece
rii la reglementarea problemelor e- 
xistente pe calea negocierilor, a tra
tativelor. De asemenea, a fost ex
primată îngrijorarea față de disen
siunile apărute în ultima vreme în 
rîndurile organizației ..Al Fatah", ale 
mișcării palestiniene, in general, e- 
videntiindu-se necesitatea depășirii 
acestora și întăririi unității O E.P., 
in interesul luptei juste a ponoru
lui palestinian, al păcii în Orien
tul Mijlociu și în lume.

A fost reafirmată hotărîrea Româ
niei și Omanului ca, odată cu dez
voltarea relațiilor bilaterale, să se 
intensifice conlucrarea pe plan in
ternațional și să-și aducă contribuția 
activă la reglementarea justă, demo
cratică a problemelor majore ale vie
ții internaționale, la promovarea pă
cii, securității și cooperării în întrea
ga lume.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Președintele Republicii Socialiste 
Romania, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit luni pe Yousuf Al Alawi 
Abdullah, ministrul de stat pentru 
afacerile externe al Sultanatului O- 
man. care a efectuat o vizită ofi
cială în țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe.

A fost prezent ambasadorul Sulta
natului Oman in România. Salim Is
mail Suwaid.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceausescu din partea sulta
nului Omanului, Qaboos Bin Said, 
un cald salut prietenesc și cele mai 
bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit și a transmis sultanului O- 
manului un cordial salut si cele 
mai bune urări.

în timpul întrevederii a fost ex
primată dorința de a întreprinde noi 
acțiuni în vederea extinderii rela
țiilor de colaborare dintre România 
și Oman, relații bazate pe egali
tate în drepturi, stimă și respect re
ciproc. S-a afirmat convingerea că 
amplificarea și intensificarea conlu
crării dintre cele două țări este în 
interesul popoarelor român si oma- 
nez. al cauzei păcii, securității și 
independentei naționale, cooperării 
internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, u- 
nele probleme ale situației politice 
internaționale. De ambele părți s-a 
manifestat profunda îngrijorare în

ASIGURAREA DESFĂȘURĂRII NORMALE 
A PRODUCȚIEI 

in toate unitățile economice 
și încadrarea strictă in 

normele de consum stabilite 

CONSUMULUI CU 
in sectoarele care nu sint 

legate de procesele 
tehnologice, in locuințe, 

instituții și locuri 
de interes public
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REDUCEREA

sul măsurilor adoptate de con
ducerea partidului și statului pen
tru reducerea severă a consumuri
lor de energie electrică, gaze na
turale și combustibili, importanța 
deosebită a aplicării ferme a aces
tor măsuri pentru desfășurarea nor
mală a producției in toate unitățile 
economice. De aceasta depind în
deplinirea integrală, la toți indica
torii, a planului pe acest an. reali
zarea produselor de care țara are 
nevoie și, implicit, a veniturilor din 
muncă ale tuturor oamenilor muncii.

Cu toții sîntem deci profund in
teresați să reducem sever, pe toate 
căile și mijloacele, consumurile 
energetice și tuturor trebuie să ne 
fie limpede că orice risipă repre
zintă un act de nechibzuință, cu 
consecințe negative pentru dezvol
tarea economiei naționale, pentru 
fiecare om al muncii, pentru “fiecare 
cetățean. Iată de ce, nici un mo
ment să nu se piardă din vedere că 

ENERGIA ELECTRICA, CE
LELALTE RESURSE ENERGE
TICE ALE ȚARII TREBUIE 
ORIENTATE IN PRIMUL ȘI ÎN 
PRIMUL RÎND SPRE SEC
TOARELE PRODUCTIVE și, 

cu prioritate, către unitățile care 
funcționează cu foc continuu sau 
care au sarcini la export. Aceasta 
impune ca

ÎN FIECARE ÎNTREPRIN
DERE SA SE STABILEASCĂ 
ȘI SA SE URMĂREASCĂ, 
STRICT DELIMITAT DE CON
SUMURILE TEHNOLOGICE,

CONSUMURILE GENERALE 
DE ENERGIE ELECTRICA, 
GAZE ȘI ENERGIE TERMICA, 
CE NU SÎNT LEGATE DE 
PROCESELE TEHNOLOGICE, 
LUÎNDU-SE MASURI PENTRU 
REDUCEREA ACESTORA DIN 
URMA CU CEL PUȚIN 50 LA 
SUTA.

Concomitent, ministerele, centra
lele industriale, organele si orga
nizațiile de partid din fiecare uni
tate economică au datoria de a ur
mări zilnic, pe întregul flux de fa
bricație. respectarea riguroasă a 
normelor tehnologice de consum la 
fiecare produs si in fiecare secție 
de fabricație, luind măsuri hotări- 
te pentru reducerea în continuare 
a consumurilor de energie, gaze 
naturale și combustibili, pentru a- 
plicarea unor tehnologii care să 
asigure reducerea si mai substan
țială a consumurilor.

în actualele condiții cînd sub 
aspectul asigurării resurselor ener
getice bunul mers al activității 
productive se hotărăște nu numai 
in unitățile economice, mari răs
punderi revin în domeniul reduce
rii consumurilor de energie elec
trică. gaze naturale și combustibili 
tuturor consiliilor populare, tutu
ror cetățenilor. După cum se știe, 
în această privință au fost stabilite 
o serie de măsuri a căror aplicare 
este obligatorie si care au în ve
dere

REDUCEREA CU 50 LA SUTA 
A CONSUMULUI PUBLIC. A
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ILUMINATULUI PUBLIC SI A 
ALTOR ACTIVITATI GENE
RALE, PRECUM ȘI A CONSU
MULUI LA POPULAȚIE. Apli

carea acestor măsuri reprezintă 
o cerință imperioasă, încadrarea în 
noile consumuri constituind un exa
men al spiritului civic, al maturi
tății și puterii de înțelegere ale 
fiecărui cetățean al tării.

întregul ansaițiblu de măsuri 
privind reducerea drastică, severă 
a consumurilor de energie electri
că. gaze naturale și combustibili re
flectă puternic preocuparea stărui
toare a conducerii partidului si 
statului nostru pentru realizarea 
neabătută a tuturor obiectivelor pe 
care ni le-am propus în acest an. 
în actualul cincinal în domeniul 
dezvoltării economico-sociale a tă
rii. în lumina noilor cerințe ce se 
ridică în fata întregului popor se 
impune ca toate organele si orga
nizațiile de partid, toate ministere
le. centralele si întreprinderile, 
toate consiliile populare să acțio
neze cu fermitate si răspundere 
pentru aplicarea riguroasă a tutu
ror măsurilor stabilite prin pro
gramul adoptat de conducerea 
partidului și statului, asigurind 
participarea tuturor oamenilor 
muncii, a tuturor cetățenilor la a- 
ceastă acțiune de interes general, 
de rriare însemnătate pentru desfă
șurarea în bune condiții a întregii 
activități economico-sociale.

MĂSURILE DE REDUCERE A CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ Șl COMBUSTIBILI 
APLICATE FERM IN TOATE SECTOARELE DE ACTIVITATE, DE FIECARE CETĂȚEAN!

PAGINA A

Ambasadorul Republicii Arabe
IțtsrrțjWWăSdiF^'Nicoiae “''Cfeus^scu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, luni, pe amba
sadorul Republicii Arabe Egipt lâ

București, “Mohamed Wafik Hosny, 
în vizită de rămas bun. cu ocazia 
încheierii misiunii sale in țara 
noastră.

Egipt
Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Unitatea moral-politică a poporului 
- operă istorică a partidului, 

măreață cucerire a socialismului

PROGRAM

între caracteristicile definitorii ale 
societății noastre la loc de frunte se 
înscrie unitatea trainică a națiunii 
noastre socialiste, a întregului popor 
în jurul partidului comunist, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Această unitate s-a făurit și iși 
trage seva, deopotrivă, din istorie și 
din contemporaneitatea socialistă a 
patriei. Rădăcinile istorice ale uni
tății stau adine implantate în conti
nuitatea. niciodată întreruptă, a po
porului român pe meleagurile stră
bune, -în luptele sale îndelungate 
pentru păstrarea ființei naționale și 
progres social. în conștiința mereu 
trează a tuturor românilor că apar
țin aceluiași popor, în năzuința lor 
fierbinte spre unire și neatîrnare.

Unirea Țării Românești, Moldovei 
și Transilvaniei sub domnia glo
rioasă a lui Mihai Viteazul, formarea 
statului național român, prin Unirea 
Moldovei cu Țara Românească, in 
1859, cucerirea prin lupte și jertfe 
grele, in războiul din 1877, a inde
pendentei de stat a tării, uni-ea 
Transilvaniei cu România, la 1 De
cembrie 1918 — iată verigile istorice 
ale unui proces neîntrerupt, desăvîr- 
șit acum 65 de ani. Se realizau astfel, 
din necesitatea legilor obiective ale 
istoriei, întregirea neamului și uni
tatea națiunii, întruchipate în fău
rirea statului național român unitar.

„Unirea de Ia 1918, subliniază to
varășul Nicolae Ceaușescu, a răspuns 
cerințelor și legilor obiective ale 
dezvoltării sociale, bazindu-se pe

realități fundamentale cum sint ori
ginea și limba comună, identitatea de 
interese și aspirații ale intregului 
popor dornic să trăiască intr-o singu
ră tară. Românii au trăit secole de-a 
rîndul in formațiuni statale diferite, 
dar, in pofida acestei fărîmitări, in 
conștiința lor a rămas mereu vie 
ideea unității, a apartenenței Ia 
același unic popor".

Avea să revină re.voluției de elibe-

Prof. univ, dr. Constantin VLAD, 
directorul Institutului de științe politice 
și de studiere a problemei naționale

rare socială si națională, antifascistă 
și antiimperialistă. clasei muncitoare, 
situate in fruntea tuturor forțelor 
sociale avansate, misiunea istorică de 
a duce mai departe acest proces. în
făptuirea revoluției, edificarea orîn- 
duirii socialiste au ridicat pe trepte 
superioare unitatea poporului. La te
melia acesteia au fost așezate noile 
realități istorice : deținerea de către 
clasa muncitoare, în alianță cu țără
nimea. cu intelectualitatea, a puterii 
politice : făurirea relațiilor de pro
ducție socialiste, desființarea exploa
tării omului de către om și stăpîni- 
rea întregii avuții naționale de către 
oamenii muncii ; lichidarea discrimi
nărilor sociale si afirmarea principii
lor socialiste ale egalității, echității 
și justiției ; înlăturarea oricărei asu
priri naționale, și înfăptuirea deplinei

egalități în drepturi a tuturor celor 
ce muncesc, fără deosebire de na
ționalitate. Pe asemenea premise — 
politice, economice, sociale — s-a 
format și se întărește continuu uni
tatea intregului popor — o unitate de 
interese și de teluri, de năzuințe, de 
voință și acțiune, imensă forță mo
trice a înaintării tării pe calea socia
lismului și comunismului. ‘

Această unitate a poporului nu se 
realizează în afara cadrului național, 
ca un proces separat de transformă
rile care se petrec in viata națiunii, 
în relațiile naționale. Socialismul în
tărește unitatea poporului, care nu e 
o entitate abstractă, ci ființează și se 
manifestă ca națiune. Este meritul 
secretarului general al partidului de 
a fi repus valorile naționale în 
dreptul lor firesc, de a fi reliefat în
trepătrunderea dintre aceste valori 
și socialism, de a fi dezvăluit pină 
la capăt semnificația teoretică, ideo
logică și politică, practică, a conce
perii și realizării socialismului intr-un 
cadru național dat. Sint memorabile, 
în acest sens, momentele cînd, cu 
aproaoe douăzeci de ani în urmă, de 
la tribuna celui de-al IX-lea Congres 
al partidului, se vorbea despre na
țiune. despre perenitatea națiunii și 
a valorilor naționale. Unii puteau fi 
surprinși : de decenii, numeroase și 
lungi, marxismul tăcea în legătură cu 
națiunea. Surprinși puteau fi insă 
doar cei ce nu știau cit de adinei 
sint legăturile cu ponorul ale celui
(Continuare în pag. a V-a)

privind creșterea mai accentuată a productivității 
muncii și perfecționarea organizării și normării 
muncii în perioada 1983-1985 și pînă în 1990

Potrivit hotărîrii Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român din 
14-15 noiembrie 1983 se dă publicității Pro
gramul privind creșterea mai accentuată a

productivității muncii și perfecționarea or
ganizării și normării muncii în perioada 
1983-1985 și pînă în 1990.
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LA ALBA IULIA-N CETATE

La Alba lulia-n cetate, 
Etern și-ntotdeauna sfînt 
Drept amintire-legămînt 
O inimă adine va bate...

de Nicolae DRAGOȘ
La Alba lulia-n cetate,
Nu Horiei i-au frînt grumazul, 
Ci visul lui Mihai Viteazul 
Au vrut să-l pună sub lâcate...

La Alba lulia-n cetate 
Privirea,-n veci ingîndurată, 
Se va roti pe-o sacră roată, 
Urmînd un drum de libertate.

Dar vis să moară nu se poate 
Cum nu pot mun'ii fără brazi! 
Spun păsările-n veșnic glas, 
La Alba lulia-n cetate.
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La Alba lulia-n cetate 
Un fluier va doini în veci 
Urcînd cu munții, pe poteci, 
Spre timp de pace și dreptate...

Etern și-ntotdeauna sfînt 
O inimă adine va bate 
Drept amintire-legămînt 
La Alba lulia-n cetate.

/



PAGINA 2 SCÎNTEIA — mărfi 29 noiembrie 1983

Măsurile de reducere a consumului de energie electrica si combustibili 
aplicate ferm in toate sectoarele de activitate, de fiecare cetățean!

IN yitfnrffiffi

Îndeplinirea integrală a planului! 
încadrarea strictă în normele de consum !

® In toate întreprinderile să se aptice 
cu fermitate măsurile organizatorice și 
tehnologice necesare pentru ca absolut 
toate produsele planificate să fie realiza-* 
te, fără excepție, cu cantitatea de ener
gie stabilită prin normele de consum a- 
probate.

® Să se evite cu desăvîrșire funcțio
narea în gol sau sub capacitatea nomi
nală a mașinilor-unelte, a tuturor utilaje
lor productive.

® Comisiile energetice să facă zilnic 
controale și să urmărească oră de oră 
respectarea riguroasă a normelor teh
nologice de consum la fiecare produs și 
în fiecare secție de fabricație.

® în fiecare întreprindere să se stabi
lească și să se urmărească distinct con
sumurile tehnologice de cele generale, 
care nu sînt legate de procesele tehno
logice, luîndu-se măsuri pentru diminua
rea acestora din urmă cu cel puțin 50 la 
sută.

Este posibil, trebuie 
realizat un consum 

mai mic cu
LA ENERGIA ELECTRICĂ LA ENERGIA TERMICĂ

După cum s-a subliniat la recenta ședință comună a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliu
lui de Stat si guvernului, in aoeastă. perioadă problema 
gospodăririi rationale, chibzuite a resurselor energetice, a 
reducerii severe, drastice a consumului de energie elec
trică, gaze naturale și combustibili reprezintă problema 
numărul unu pentru toate colectivele de oameni ai mun
cii, pentru toate organele și organizațiile de partid. Două 
sarcini deosebite revin in acest sens colectivelor tuturor 
unităților economice : pe de o parte, avîndu-se in ve
dere că producția actuală de energie electrică asigură 
functionarea in bune condiții a intregii activități econo
mice, este necesar să se asigure desfășurarea normală a

proceselor de producție, realizarea planului Ia toți indi
catorii și cu precădere a sarcinilor de export. Pe de altă 
parte, deosebit de important este să se adopte neintirziat 
toate măsurile pentru încadrarea strictă in normele teh
nologice de consum aprobate, pentru diminuarea în con
tinuare a consumurilor de energie, gaze și combustibili 
sub aceste norme, pentru reducerea acestora cu cel puțin 
50 la sută în sectoarele generale, care nu sint legate de 
procesele tehnologice.

Cum se acționează concret pentru transpunerea In prac
tică a acestor sarcini ? Aceasta este tema anchetei intre- 
prinsc in două unități economice.

fiecare tonă de produs - realizată 
cu mal putină energie electrică

Ne-am aflat în cursul zilei de 
Ieri la Combinatul metalurgic din 
Tulcea. pentru a vedea ce soluții 
tehnologice noi se aplică pentru di
minuarea consumurilor de energie 
electrică, ce măsuri s-au initiat în 
vederea curmării oricărei risipe.

— în lumina programului a- 
probat la recenta ședință comună 
a Comitetului Politic Executiv al

, CjC. al P.C.Iț.. Consiliului de, Stat , latia de dozare a materiilor, prime. 
Si guvernului, pentru a stimula ini- de la această secție nu functionea- 

, tiaiivele și spiritul, 
. oamenilor, torpiletl»!

supus dezbaterii, în fiecare organi- conform rețetelor 
zatie de bază, 
problema eco
nomisirii ener
giei — ne spu
ne Roman An- 
cut. director 
tehnic. Ne pre
ocupăm în mod 
deosebit ca fiecare produs să-1 
realizăm cu un • consum cit mai 
redus de energie electrică. Au 
fost făcute, astfel, numeroase 
propuneri. Bunăoară, am trecut Ia 
preincălzirea materiilor prime care 
se introduc în cuptoare. Folosind o 
instalație simplă, confecționată de 
meseriașii noștri, încălzim minereul 
in buncărele de a’imentare. Agentul 
termic pentru încălzire este căldura 
recuperată din cuptoare. în felul 
acesta, asigurăm o reducere 
sumului de energie pe tona 
roaliaje cu 25 kWh.

în secțiile de producție, 
lurgiștii ne-au prezentat 
măsuri. La secția nr. 1 de feroalia
je, de exemplu. în această lună co
lectivul a hotărît să reducă Ia ju
mătate numărul uti’ate'.or tehnolo
gice aflate in funcțiune, fără să se 
diminueze cu nimic producția.

Cu toate acestea, rezultatele în 
privința economisirii resurselor 
nergetice nu sînt încă satisfăcătoa-

re. Unele sortimente de feroaliaipf 
mai ales cele realizate la secția 
nr. II. sînt produse cu consumuri 
energetice mai mari decît cele pla
nificate. Pentru producerea unei 
tone de ferocrom. de exemplu, se 
consumă în plus peste un MWh. 
Cu alte cuvinte, ceea ce se econo
misește în secția nr. I se risipește 
in secția a doua. Motivul ? Insta-

snirit.ui gospodăresc al Zi nici acum. Ca atare, in loc să se 
<Jon$etț»r .lie.. ^iîi?Wodueă în cuptor», -,aiinenwile. 
iterli, in ii

LA COMBINATUL 
METALURGIC TULCEA

a con- 
de fe-

meta- 
și alte

e-

de fabricație, si 
în prezent 
toarele se 
mentează 
pă ochi“. 
za mai profun
dă a < 
rios 
este 

născută : întreprinderea 
tica“ din București, care 
instalațiile de dozare, refuză să re
medieze defecțiunile.

Consumurile energetice sînt de
pășite uneori si din cauza celor 
care exploatează cuptoarele, deoa
rece nu to’ti metalurgistii urmă
resc cu strictele parametrii tehno
logici. Adesea, datorită unor negli
jente. se. ard electrozii sau se in- 
timplă ca. la numai cîteva ore de 
la pornirea cuptoarelor după o re
parație. să apară iar defecțiuni.

De bună seamă, eforturile meta- 
lurgistilor tulceni pentru reducerea 
consumurilor de energie electrică 
trebuie susținute si de Ministerul 
Energiei Electrice. Programul sta
bilit privind asigurarea energiei 
conform cotelor repartizate trebuie 
respectat, evitindu-se în felul aces
ta orice consumuri inutile. (N. 
Amihulesci, corespondentul „Scin- 
teii").

cup- 
ali- 

,.du- 
Cau-

acestui se- 
neajuns 

bine cu- 
„Automa- 

! a realizat

Consumurile generale, nelegale
de procesele tehnologice,

reduse cu 50 LA SUTA
întreprinderea „Sinteza" 

Oradea este unul dintre cel 
mari consumatori de energie 
acest municipiu. O primă consta- 
tare :, in cele 10 luni din acest ap, , rii, avem în vedere înlocuirea in- 

«s-au economisit 2 230 MWh și 7 740 jectoarelor de la fierbătoarele din 
7_ a . secția de vopsele, determinînd eco-

consupfti&yuhită,-,, , pppiisirea a 60 tbne combustibil 
lună de zile. Pe conventional pe an, folosirea căldu

rii conținute în 
condens pentru 
prepararea apei 
menajere, spo
rind astfel con
tul economiilor 
cu 3 200 Gcal 
pe an.
acordă înfăptui- 
reducerea cu cel 
a consumurilor 

nelegate de 
S-au / luat

din 
mai 
din

această cale, cu 12 MWh pe lună. 
— în continuare, ne spune ing. 

Pașcu Moca, din cadrul comparti
mentului energetic al întreprinde-

tone combustibil convențional, ceea 
cei^eteivaiîSiză cu ---------- — *
ții pe aproape o 
ce se fondează 
aceste rezulta
te ? în primul 
rînd, pe o sus
ținută activita
te desfășurată 
de comisia ener
getică din în
treprindere. Despre acțiunile în
treprinse discutăm cu tovarășul 
Ioachim Crișan, inginer-șef, coor
donatorul comisiei energetice.

— Este o practică încetățenită de 
multă vreme în activitatea noas
tră să urmărim zi de zi încadrarea 
în cota de energie repartizată, re- 
glind distribuirea ei în secții, pe 
platforme, în raport cu solicitările 
reale ale producției. Obținem ast
fel diagrama consumului pe fiecare 
schimb. Evident, ca urmare a mă
surilor hotărîte și a programului 
aprobat la ședința comună a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Consiliului de Stat și gu
vernului. vom acționa cu și mai 
multă hotărîre în această direcție.

Ce a stabilit comisia in ultima sa 
ședință ? înainte de toate, necesi
tatea de a se aolica măsuri ferme 
pentru raționalizarea consumului 
de energie electrică la instalația de 
pentasulfură de fosfor, estimin- 
du-se diminuarea consumului, pe

LA ÎNTREPRINDEREA 
„SINTEZA" ORADEA

seMaximă grijă 
rii sarcinii privind 
puțin 50 la sută 
energetice generale, 
procesele tehnologice, 
măsuri pentru urmărirea distinctă 
a consumurilor tehnologice de cele 
generale, pentru sectorizarea și ra
ționalizarea iluminatului, etanșei- 
zarea ferestrelor și căilor de acces 
în halele de producție sau în depo
zite. în birouri, spații administra
tive, magazii și depozite, ilumina
tul si încălzitul au fost reduse la 
jumătate, iar în incinta întreprin
derii, pe toate căile de acces și in 
depozitele în aer liber, iluminatul 
se asigură numai acolo unde este 

‘strict necesar.
Care sînt rezultatele? în ultimele 

5 zile consumul de energie electri
că pe ansamblul întreprinderii s-a 
redus cu 12 la sută, zilnic econo- 
misindu-se 8 003 kWh și 63 Gcal. 
(Ioan Laza, corespondentul „Scin- 
teii").

Termocentralele să funcționeze neîntrerupt, 
la randamente superioare!

• Să se întărească asisten'a 
tehnică cu cadre de înaltă califi
care în toate cele trei schimburi 
de producție.
• Să se asigure supravegherea 

cu maximă răspundere și întreți
nerea în perfectă stare tehnică a 
tuturor instalațiilor și agregatelor 
energetice din centralele electrice 
pe bază de* cărbune.
• Duratele de intervenții, revizii 

și reparații să fie reduse la mini
mum, prin asigurarea unor stocuri 
corespunzătoare de piese și suban- 
samble mari, astfel încît agrega
tele să fie repuse cît mai repede 
în funcțiune.

• Să se acorde o deosebită atenție 
func ionării și bunei întrețineri a 
liniilor de transport al cărbunelui, 
pentru a se asigura aprovizionarea 
neîntreruptă, ritmică, a termocen
tralelor.

® în această perioadă este 
cu desăvîrșire interzisă utiliza
rea reșourilor, radiatoarelor, a 
tuturor aparatelor electrice de 
încălzit.

® Să se renunțe complet la 
frigidere, la aparatele electro- 
casnice care pot fi înlocuite 
prin munci gospodărești.

® Iluminarea locuințelor să 
fie redusă la minimum: un bec 
în fiecare încăpere, aprins nu
mai în timpul cît se află cineva 
înăuntru.

G în instituții, școli, magazi
ne și alte unități de servire pu
blică, programele de lucru să 
fie adaptate cerinței de a se 
folosi la maximum lumina zilei.

® Livrarea energiei termice 
trebuie asigurată după progra
me ferme, corelate cu ale ce
lorlalte rețele de energie și țl- 
nîndu-se seama de orele în 
care majoritatea populației be
neficiază de ea.

® Să se înlăture orice pier
dere de căldură prin uși și fe
restre defecte, prin etanșeizări 
necorespunzătoare sau prin 
simpla neglijență a locatarilor.

LA GAZELE NATURALE

® Să nu se folosească arză
toarele din bucătării în scopul 
încălzirii întregii locuințe.

® Arzătoarele neeconomi- 
coase să fie înlocuite în cel 
mai scurt timp.

Ce masuri întreprind consiliile populare
Populația, toți abonatii rețelelor electrice, de gaz și teze în nici un caz producția de bunuri materiale 

termoțicare al^ Răxor consumuri nu sinț Je^.de pgp- c mynca creatoare, de care depinde viata fiecărei fami- 
ceseie tehnoldgice înțeleg, trebuie să înțeleagă că im- Iii. Depășindu-se cu înțelegere interesele de moment, 

privind dincolo de o lună sau un anotimp, este impe- 
necesar «ut «e" «stgttte continuitatea activităților 

productive, substanța vie a existenței tuturor.
Reducerea cu 50 la sută a consumului de energie în 

sectorul casnic, în instituțiile de orice fel, la ilumina
tul public, a tuturor consumurilor generale care nu 
sînt legate de procesele tehnologice constituie o mă
sură obligatorie, fermă, care trebuie aplicată riguros.

De la Comitetul pentru Problemele Consiliilor Popu
lare am fost informați că. în urma unei instruiri spe
ciale ce a avut loc la C.P.C.P. cu reprezentanții ju
dețelor. s-a hotărît aplicarea pe plan local a unui 
complex de măsuri din care reținem :

mynca creatoare, de care depinde viața fiecărei fami- 
. , — - —— ------------------.----- .----------- iii- Depășindu-se cu înțelegere interesele de moment,

prejurările speciale die acestei ierni, secetoase pe privi- ■
1? O hpi$hf>£ -Infiatf&l continent, cfcfe ătraS- 'Stădbafel trios’ 

puternică a nivelului tuturor apelor curgătoare creează prodi
greutăți deosebite în balanța de energie. Nivelul ape
lor a scăzut pînă la cote care determină nefuncțio- 
narea centralelor hidroelectrice. Aceasta produce un 
lanț de repercusiuni în intreaga balanță energetică a 
tării șl a impus o serie de măsuri ferme, se poate 
spune drastice, de economisire.

Sint în cauză interesele economiei naționale, adică 
interesele vitale ale țării, ale intregii societăți, ale fie
cărui cetățean. Trebuie întreprins totul pentru ca situa
ția temporar critică din balanța energetică să nu afec-

• separarea consumului (de energie) direct productiv de cel neproductiv, pentru urmă
rirea distinctă a modului cum se respectă normele energetice stabilite ;

© organizarea unor unități de intervenție urgentă la avariile intervenite în distribuirea 
energiei pe rețea ;

© adaptarea tuturor activităților de gospodărie comunală ți de transport în comun, ca 
și a programului unităților comerciale și de servire publică la noile norme energetice 
do consum ;

© interzicerea funcționării tuturor instalațiilor care nu sînt strict necesare (firme lumi
noase, reclame, spații frigorifice neincărcate etc.) ;

© reducerea cu 50 la sută a iluminatului public ;
• înlocuirea tuturor arzătoarelor supradimensionate din centralele termice ;
• aplicarea unor programe ferme de utilizare ți diminuare a energiei electrice și a ga

zelor în consumul casnic și în centralele termice, ținîndu-se cont de virfurile de con
sum pe economie ;

® exercitarea unui sever control în rîndul tuturor consumatorilor, în vederea depistării 
cazurilor de risipă, de nerespectare a măsurilor stabilite și sancționarea celor vinovați.

Răspuns prompt, muncitoresc cerințelor economiei naționale!
La termocentrala Mintia — Deva 

se obține în prezent unul dintre 
oale mai mari randamente pa țară 
în producerea energiei electrice pe 
bază de cărbune. Problema care se 
pune acum cu deosebită tărie este 
creșterea în continuare a produc
ției de energie electrică la toate 
termocentralele. în acest scop, har
nicul colectiv de energeiicieni de la 
Mintia—Deva, care a probat întot
deauna competența lui profesională, 
dăruirea in muncă, se preocupă in 
aceste zile de asigurarea funcțio
nării neîntrerupte a tuturor insta
lațiilor și grupurilor energetice.

Aici se aplică ou bune rezultate 
măsura stabilită cu puțin timp în 
urmă de a crește numărul de me
seriași în echipele de întreținere 
și intervenții în vederea organizării 
corespunzătoare a activității de în
treținere a morilor de cărbune în 
flux continuu, fapt ce are o mare 
importanță în creșterea numărului 
de mori aflate in producție și care 
asigură o funcționare în condiții 
normale, aproape de capacitate a 
grupurilor energetice.

Ieri dimineață, pe inginerul Ho
rea Bereș, directorul tehnic al ter
mocentralei. L-am întâlnit la, grupul 
energetic nr. 5, unde echipe'e de 
întreținere efectuau reparațiile la 
cazanele 4B . și 5A. Acolo, dinsul 
ne-a declamat :

— Sintem cu toții mobilizați, cu 
toate for ele de care dispunem, 
pentru creșterea neînoeitată a can
tității de energie electrică ce tre
buie s-o pulsăm in sistemul ener
getic național. Am obținut zile in 
șir peste 1 000 megawațl-oră ener
gie electrică, dar au fost și cîteva 
zile cînd am realizat 900—950 me- 
gawați-oră. Este de datoria noastră 
și facem totul pentru a asigura toa
te condițiile in vederea funcționă
rii continue, la capacitate, a tutu
ror grupurilor energetice, să elimi
năm întreruperile accidentale care 
se mai produc uneori la mori.

— Sint asigurate cantitățile de 
cărbune prevăzute la puterea ca
lorică stabilită ? Care sint cerințele 
energeticienilor față de minerii Văii 
Jiului ?

— în primul rînd, apreciem în 
mod deosebit faptul că minerii Văii 
Jiului au îmbunătățit mult în ulti
ma perioadă calitatea cărbunelui 
energetic pe care-1 trimit termo
centralei noastre. Față de 3 150 kilo- 
calorii pe kg cît s-a stabilit să ni 
se livreze, primim cărbune din 
Valea Jiului la o putere calorică 
de 3 203 și chiar 3 300 kilocalorii pe 
kg. Cunoaștem și apreciem efortu
rile ce se fac în mine, in prepa,ra
ții pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui energetic, in condițiile 
în care so cere și o producție în
semnată de semicocs și cocs. Ape

mească de la mineri cărbune cu 
un conținut cit mai redus de ce
nușă, umiditate, fără steril.

Inginerul Otto Abraham, direc
torul întreprinderii de Preparare a 
cărbunelui din Valea Jiului, evi
denția preocuparea minerilor din 
Vulcan care, in tot’ cursul acestui 
an. au livrat preparației din Coro- 
iești cărbune cu un conținut mai 
scăzut de cenușă decît cel prevăzut, 
în luna noiembrie, de exemplu, 
față de procentul de 40,5 la sută 
admis s-a realizat 33.6 la sută, pri
mind o bonificație de peste 3 030 
tcr.o cărbune. In oele 10 luni ale

PE FLUXUL CONLUCRĂRII 
DINTRE ENERGETICIENI Șl MINERI

lul nostru, al energeticienilor, că
tre minerii Văii Jiului și cei din 
Anina, este de a spori producția de 
cărbune ce trebuie să ne-o expe
dieze zilnic. In prezent, media Li
vrărilor zilnice de cărbune in Va
lea Jiului este de 8 500 tone. Mai 
primim cantități mici de La Anina 
și completări din import, care ajung 
pină La 10 000 tone. Dar noi consu
măm zilnic 12 000—13 030 tone de 
cărbune. Așa se face că am con
sumat mereu, în ultima vreme, din 
stocul de cărbune care la un mo
ment dat era de peste 226 000 tone, 
în prezent el ajungind la doar 
85 000 tone. Chemarea noastră că
tre mineri este să sporească can
titatea de cărbune pe care o trimit 
termocentralei. In plus, orice scă
dere a procentului de cenușă din 
cărbunele l'vrat are numai reper
cusiuni pozitive, atît in eliminarea 
defecțiunilor ce le mai înregistrăm 
din această cauză la țevile din zona 
de trecere a cazanolo*, precum și 
la pompele d? alimentare.

Ca să trimită cărbune de calitate 
bună, cu o putere calorică cit mai 
ridicată — care permite să crească 
puterea energetică a termocentra
lei — preparatorii trebuie să pri

anului in curs, minerii din Vulcan 
au realizat suplimentar, pe seama 
calității cărbunelui extras, 34 030 
tone cărbune.

In contrast cu această întreprin
dere minieră, care acordă o deose
bită atenție calității cărbunelui, se 
află minerii din Urioani, Lupeni și 
Lenea, undo sa depășește procen
tul do cenușă admis. Minerii din 
Lonea. de exemplu, au fost pena
lizați in acest an cu 51 000 tone de 
cărbune pentru neîncadrarea in pro
centul de cenușă admis — exact cu 
cît au rămas sub prevederile de 
plan ne aoest an.

— Din proprie experiență, 
ne-am convins ce importanță 
mare are instaurarea în flecare 
abataj, la fiecare loc de muncă a 
înaltei răspunderi, a grijii fată de 
calitatea cărbunelui — ne spunea 
ing. Gheorghe Dumitraș. directo
rul minei Vulcan. Organizațiile de 
partid, conducerile sectoarelor ur
măresc cu deosebită exigentă efec
tuarea alegerii sterilului in abata
je și pușcarea selectivă. în ace’ași 
timp, ne-am ocupat foarte serios 
și am reușit să separăm complet 
fluxul de transport pe benzi al

cărbunelui de steril. La suprafață 
am luat măsuri să se efectueze 
claubajul ritmic, neîntrerupt, in 
toate trei schimburile. In acest fel 
am reușit să extragem si să tri
mitem preparatorilor numai căr
bune de bună calitate pentru care 
am primit în fiecare lună bonifi
cații. Cu alte cuvinte, am eliminat 
transportul sterilului pe galerii în 
loc de cărbune, contribuind și noi, 
cu posibilitățile noastre, la evita
rea defecțiunilor ce se pot ivi in 
insta atiile din preparații sau in 
termocentrale.

Cum răspund minerii cerințelor, 
chemărilor energeticienilor de a 
spori producția de cărbune ? Ingi
nerul Aurel Nicola, secretar al! 
Comitetului municipal Petroșani al 
P.C.R.. ne-a spus în această privin
ță : ..Din această săptămină mine
rii Văii Jiului au sarcina de a 
spori livrarea zilnică de cărbune 
către termocentrala din Mintia- 
Dava - la 11 003 tone cărbune 
și 1a 3 000 tone la termocentrala din 
Paroșeni. Aceste sooruri de pro
ducție se pot obține. Dovadă este 
faptul că la minele din Paroșeni. 
Petrila si Lonea crește producția 
de cărbune de la o zi la alta. Aș
teptăm sporurile de producție pre
văzute și din partea minerilor din 
Aninoasa și Livezeni. Măsurile 
luate la aceste mine, precum și la 
celelalte din Valea Jiului, pentru 
creșterea productivității muncii in 
abataje, pentru sporirea gradului 
de mecanizare a lucrărilor din 
subteran și de la suprafață, pre
cum și a transportului cărbunelui 
din abataje la suprafață ne dau 
garanția că preparatorii vor pri
mi pentru prelucrare cantități 
mai mari de cărbune energe
tic. In același timp, preparatorii 
din Lupeni. Coroiești și Petrila 
sint pregătiți pentru a prelua în 
întregime și prelucra cantitățile 
sporite de cărbune, astfel incit să 
satisfacă cerințele îndreptățite ale 
energeticienilor și să contribuie și 
ei substanțial la creșterea produc
ției de energie electrică pe bază 
de cărbune". (Sabin Cerbu, cores
pondentul „Scînteii").

«
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PROGRAM
creșterea mai accentuată a productivității

muncii și perfecționarea organizării și normării
muncii în perioada 1983-1985 și pînă în 1990

în anii construcției socialiste. România a 
cunoscut o puternică dezvoltare economi- 
co-socială. s-a transformat într-o tară in- 
dustrial-agrară cu o industrie puternică și 
modernă, cu o agricultură socialistă avan
sată, Pe 
ducție a 
rîndu-se 
tarea în 
rea bunăstării materiale și spirituale a în
tregului popor, telul suprem al politicii 
partidului, esența societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe care o edificăm in 
România.

Odată cu profundele transformări care 
au avut Ioc in dezvoltarea forțelor de pro
ducție, în modernizarea bazei materiale a 
economiei, mai ales în etapa inaugurată, de 
Congresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, s-a perfecționat sistemul rela
țiilor de producție, s-a îmbunătățit; organi
zarea si conducerea societății, s-au asigu
rat locuri de muncă pentru întreaga popu
lație aptă de muncă.

Dezvoltarea economico-socială în ritm 
susținut a țârii in această perioadă este 
nemijlocit legată de vasta activitate teore
tică si practică desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretarul general al 
partidului, președintele României socialis
te, care a elaborat o strategie originală a 
construcției economice, stabilind totodată 
căile concrete de acțiune pentru înfăptui
rea societății socialiste multilateral dezvol
tate în România, pentru crearea 
nomii moderne, caracterizată 
înalt dinamism economico-social. 
s-a adîncit sistemul democrației 
rești. s-a asigurat participarea nemijlocită 
a maselor la conducerea economiei, a vieții 
sociale, a crescut răspunderea fiecărui co
lectiv de oameni ai muncii, a adunărilor 
generale, a consiliilor oamenilor muncii si 
consiliilor de conducere în stabilirea și re
alizarea planului, gospodărirea judicioasă 
și eficientă a bunurilor încredințate 
cietate.

Succesele obținute sînt rezultatul

baza dezvoltării forțelor de pro- 
crescut venitul național, asigu- 
condițiile necesare pentru dezvol- 
continuare a economici și spori-

unei eco- 
printr-un 
Totodată, 
muncito-

de so-

direct

al muncii întregului popor, al încrederii ne
strămutate cu care oamenii muncii urmează 
politica partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în Româ
nia. In cadrul întregii dezvoltări a socie
tății noastre, în etapa actuală, problemele 
creșterii producției materiale, a producti
vității muncii, reducerii costurilor de pro
ducție, sporirea gradului de valorificare a 
materiilor prime, materialelor, combustibi
lilor și energiei.' creșterea eficienței în toate 
domeniile de activitate sint laturi hotări- 
toare pentru realizarea programului parti
dului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Realizările obținute, cu deosebire in ulti
mii 18 ani, evidențiază justețea politicii 
partidului de creștere accelerată a produc
tivității muncii sociale, ca o resursă priori
tară a dezvoltării șl modernizării întregii 
economii. în perioada 1965—1980, producti
vitatea muncii sociale a crescut intr-un ritm 
mediu anual de 8,5 la sută : in aceeași pe
rioadă. în industrie și în construcții-montaj 
productivitatea muncii a crescut de circa 
2,7 ori.

Ritmurile susținute de creștere a produc
tivității muncii au avut la bază un vast 
program de investiții destinat dezvoltării și 
modernizării bazei tehnico-materiale. Volu
mul fondurilor fixe productive în economie 
a crescut, față de anul 1965, de 2,8 ori în 
1975 și de 4,5 ori in 1980, gradul de în
zestrare tehnică a muncii fiind in această 
perioadă de 2,4 ori mai mare ; din totalul 
fondurilor fixe existente la sfîrșitul cinci
nalului, 60 la sută au o vechime mai mică 
de 10 ani.

Pentru înfăptuirea hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului, referitoare la im
portanța creșterii mai accentuate a produc
tivității muncii în ansamblul de măsuri 
pentru dezvoltarea economiei, se impune 
elaborarea unui program de largă perspec
tivă, prin care să se asigure obiectivul sta
bilit de dublare, in cițiva ani, a producti-

vității muncii și, ca urmare, atingerea în- 
tr-un timp scurt a nivelurilor de producti
vitate care se realizează in țările dezvolta
te din Europa.

Acest obiectiv, așa cum a arătat tovară
șul Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului, poate fi realizat prin moder
nizarea continuă a tehnologiilor de fabri
cație, mecanizarea și automatizarea proce
selor de producție și introducerea metode
lor moderne de conducere, folosirea cit mai 
completă a capacităților de producție, a 
forței de munpă, îmbunătățirea asistenței 
tehnice pe toate schimburile de lucru, asir 
gurind o strictă corelație intre 
tehnic de dotare și indicele 
realizat.

La sarcina de creștere mai 
productivității muncii trebuie 
dere, de asemenea, resursele 
care se creează prin intensificarea acțiuni
lor în domeniul cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice, rezultate din pro
gramele de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și de introducere a progresului 
tehnic, mecanizarea și automatizarea proce
selor de producție, elaborate sub conducerea 
tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, de către Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie, împreună cu mi
nisterele și celelalte organe centrale, cu 
participarea largă a centralelor industria
le. a specialiștilor din întreprinderi și din 
unitățile de cercetare și proiectare.

în activitatea ce se va desfășura in 
toate unitățile economice pentru creșterea 
mai accentuată a productivității muncii, 
trebuie acționat cu mai multă fermitate 
pentru ca fiecare om al muncii să parti
cipe in mod organizat și cu toată răspun
derea la această acțiune, să se întărească 
spiritul de ordine si disciplină, in așa fel 
incit întregul colectiv din echipa, sectorul 
sau secția respectivă să acționeze pentru 
realizarea integrală a sarcinilor de plan 
în condiții de calitate superioară și înlă
turarea neajunsurilor care mai există.

nivelul 
de eficiență

accentuată a 
avute în ve- 
suplimentare

A. Măsurile de introducere
și extindere a progresului tehnic

au

și 
in 
a

I. PE BAZA HOTĂRÎRILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE 
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN DIN DECEMBRIE 1982, 

A ORIENTĂRILOR Șl INDICAȚIILOR TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR GENERAL 

AL PARTIDULUI, ÎN PROGRAMUL DE CREȘTERE 
MAI ACCENTUATĂ A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 

SE STABILESC URMĂTOARELE OBIECTIVE PRINCIPALE:
1. Realizarea în anul 1990 a unei pro

ductivități a muncii in industria republi
cană de peste 2 ori mai mare decit cea 
din anul 1980, față de 1.9 ori prevăzut în 
directivele Congresului al XII-lea al parti
dului.

Creșterea mai accentuată a productivi
tății muncii in industria republicană, pre
văzută in program, se va realiza in etape, 
astfel :

a) în perioada 1983—1985 vor fi inten
sificate ritmurile de creștere a producti
vității muncii, astfel incit în anul 1985 să 
se realizeze o creștere de 41 la sută față 
de anul 1980, superioară creșterii prevăzu
te in planul cincinal : în industria prelu
crătoare, productivitatea muncii va crește 
cu 45,4 la sută fată de anul 1980. în 
această perioadă de timp se va ac
ționa pentru promovarea largă a pro
gresului tehnic, prin dezvoltarea cu priori
tate a ramurilor industriale care asigură un 
grad superior de prelucrare și valorificare 
a resurselor materiale, introducerea de teh
nologii noi și modernizarea celor existente, 
creșterea gradului de mecanizare și auto
matizare a proceselor de producție, introdu
cerea în fabricație a unor produse noi, cu 
consumuri reduse de manoperă și cu per
formanțe tehnice ridicate, creșterea nive
lului tehnic și calitativ al producției, per
fecționarea organizării producției și a mun
cii. ridicarea pregătirii profesionale a între
gului personal muncitor.

b) în perioada 1986—1987, prin genera
lizarea măsurilor de progres tehnic și de 
organizare a producției și a muncii din anii 
1983—1985, productivitatea muncii în indus
trie va fi de 1,7 ori mai mare decît cea 
realizată în anul 1980 ; in industria pre
lucrătoare, productivitatea muncii va fi de 
1,75 ori mai mare decit cea realizată in 
anul 1980. In acest scop, se are in vedere 
ca, pină în anul 1987, să se adincească pro
cesul de mecanizare a operațiunilor grele 
și cu volum mare de muncă, de introducere 
a tehnologiilor modeme de fabricație in 
unitățile de profil, de modernizare a mași
nilor, utilajelor și instalațiilor.

c) în perioada 1988—1990, printr-un an
samblu de măsuri de perfecționare a fluxu
rilor tehnologice, organizare optimă a locu
rilor de muncă, a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor, productivitatea muncii în indus
trie va trebui să ajungă Ia circa 680 mii lei 
pe o persoană în anul 1990 și va reprezenta 
o creștere de peste 2 ori față de anul 1980. 
în industria prelucrătoare, productivitatea 
muncii va fi de peste 700 mii lei pe o per
soană. Ca urmare a sarcinilor prevăzute in 
program, productivitatea muncii din indus
tria republicană se va situa la nivelul care 
se realizează în țările dezvoltate din Eu
ropa, asigurind astfel îndeplinirea obiec
tivului stabilit de Congresul al XII-lea al 
partidului și de Conferința Națională din 
decembrie 1982.

d) Prevederile programului pînă în 1985 
și 1990 trebuie socotite ca minime. în fie
care an va trebui să se acționeze pentru a 
găsi noi căi și posibilități de perfecționare 
a activității de creștere tot mai puternică a 
productivității muncii, în așa fel incit 
obiectivul final de a ajunge din urmă și a 
depăși unele țări dezvoltate sâ se realizeze 
înainte de anul 1990.

2. Productivitatea fizică a muncii, va creș
te continuu pe seama reducerii, in condiții 
de eficiență maximă, a consumului de ma
noperă pentru fabricarea tuturor produse
lor. în acest scop, se vor stabili prin plan 
productivități fizice pentru produse sau 
grupe de produse exprimate prin norme de 
consum de muncă pe produs, precum și 
norme de producție pe mașini, utilaje și 
instalații.

3. Creșterea prevăzută a productivității 
muncii se va fundamenta pe bază de pro-

grame de măsuri elaborate pe ministere, 
centrale și întreprinderi, jar la nivelul ju
dețelor — prin programe pentru întregul 
județ. în aceste programe vor fi stabilite 
pentru fiecare etapă măsuri concrete, în 
care un accent deosebit se va pune pe ex
tinderea și generalizarea 
automatizarea producției, 
tehnologiilor de fabricație, dotarea ou ma
șini, utilaje și instalații de înaltă produc
tivitate și modernizarea celor existente ; se

mecanizării, pe 
perfecționarea

va acționa pentru realizarea integrală a 
sarcinilor cuprinse în planurile de cerce
tare științifică și dezvoltare tehnologică, in 
programele de calitate a producției, de asi
milare a produselor noi și modernizate. O 
atenție deosebită se va acorda în fiecare 
întreprindere realizării de mijloace de me
canizare prin autodotare pentru activitățile 
de transport uzinal, manipulări și depozi
tări de materii prime, materiale și com
bustibili.

Măsuri concrete vor fi prevăzute în do
meniul perfecționării organizării conduce
rii, a producției și a muncii. îmbunătățirea 
normelor de muncă, ridicarea permanentă 
a pregătirii profesionale a intregului per
sonal muncitor.

Se va acționa pentru respectarea cu stric
tețe a principiului creșterii mai rapide 
a productivității muncii în raport cu creș
terea retribuției medii a personalului 
muncitor, ca o cerință obiectivă a înfăptui
rii procesului de dezvoltare pe ansamblu a 
economiei naționale, pentru sporirea con
tinuă a bunăstării oamenilor muncii.

4. Dotarea întreprinderilor cn mașini 
utilaje se va face în funcție de modul 
care se realizează indicele de folosire
mașinilor existente; înzestrarea cu altele 
noi se va face numai pe baza asigurării 
folosirii la maximum a mijloacelor și ca
pacităților existente. La fiecare mașină sau 
utilaj nou se vor stabili efectele economice 
referitoare la producție, calitate, consum 
de manoperă, consumuri de materii prime, 
materiale, combustibili și energie. în fie
care întreprindere se va urmări permanent 
modul de folosire a fondurilor fixe, pro
ducția și beneficiile realizate la 1 000 lei 
fonduri fixe.

5. Se va acționa pentru ridicarea nivelu
lui de calificare și pregătire profesională 
tehnică și științifică a intregului personal 
muncitor. în directă corelare cu gradul de 
dotare a industriei noastre, cu exigențele 
impuse de revoluția științifică și tehnică 
și a cerințelor de calitate din întreaga ac
tivitate economică. .

Pină în anul 1985 se va încheia recicla
rea intregului personal muncitor, prin 
toate formele de reciclare și perfecțio
nare prevăzute de lege. în perioada ani
lor 1986—1987 se va desfășura o nouă eta
pă de perfecționare a pregătirii profe
sionale, accentul fiind pus pe însușirea 
cunoștințelor necesare conducerii mașini
lor, utilajelor și instalațiilor moderne din 
dotarea unităților, participarea directă la 
perfecționarea tehnologiilor de fabricație, 
însușirea și aplicarea măsurilor de orga
nizare rațională a producției și a muncii. 
După anul 1987, pe baza sarcinilor calita
tiv superioare prevăzute in program, în
tregul personal muncitor, în cadrul pro
gramelor de reciclare, va dobindi cunoș
tințele teoretice și practice corespunză
toare minuirii mijloacelor din dotare.

6. Realizarea sarcinilor de creștere mai 
accentuată a producției și productivității 
muncii, reducerea substanțială a cheltuie
lilor de producție de către toate unitățile 
economice Vor constitui principalele căi 
de creștere a venitului național și de ma
jorare; Tii viitor a retribuțiilor pentru în
tregul personal muncitor.

In scopiil Înfăptuirii prevederilor dm 
prdgr^,KseBW7^pun-e''ttătari«Jpentni 

■ asigurarea unui cadru organizatoric mai 
bun, care să urmărească sistematic proble
mele legate de îmbunătățirea normării 
muncii, a modului in care se realizează 
creșterea productivității muncii la nive
lurile stabilite.

înfăptuirea sarcinilor de creștere a pro
ductivității muncii stabilite de Congresul 
al XII-lea și Conferința Națională a Par
tidului Comunist Român din decembrie 
1982 trebuie să stea permanent în atenția 
organelor și organizațiilor de partid din 
unitățile. economice ; acestea trebuie să 
se preocupe de asigurarea celor mai bune 
condiții de realizare a producției, să se 
situeze în centrul activității productive și 
să stăpînească temeinic toate pîrghiile me
canismului economic, in scopul antrenării 
colectivelor de oameni ai muncii în solu
ționarea problemelor privind îndeplinirea 
planului și creșterea eficienței întregii ac
tivități economice și sociale.

1. Introducerea mașinilor și liniilor 
tomate complexe. Creșterea mai accentua
tă a productivității muncii in perioada 
1984—1990 are la bază introducerea mași
nilor și a liniilor automate complexe.

Introducerea mijloacelor de automatiza
re. inclusiv a manipulatoarelor, a micro
procesoarelor si a roboților industriali, se 
va face pe baza unor analize aprofundate 
tehnice si economice, prin care să se a- 
sigure o eficiență economică ridicată, in 
concordantă cu sarcinile de creștere a pro
ductivității muncii, a calității produselor 
si de 
prime 
derile 
terne, 
lizate 
tionale unice de dezvoltare economică și 
socială.

Se va acționa pentru accelerarea intro
ducerii si extinderii automatizării proce
selor de producție in turnătorii, forje, tra
tamente termice, in metalurgie, chimie, 
mașini-unelte. utilaje tehnologice, mașini 
si utilaje pentru construcții, mijloace și 
sisteme de transport, industria ușoară, pre
cum si in alte ramuri ale industriei și e- 
conomiei ; se va trece la introducerea în 
fabricație a produselor cu performante teh
nice ridicate, competitive pe plan mondial, 
care să asigure creșterea eficientei expor
tului si ridicarea productivității muncii in 
toate sectoarele de activitate.

Se vor asigura în toate unitățile indus
triale măsuri ferme pentru atingerea para
metrilor tehnici, calitativi și economici 
aprobați in documentațiile tehnice, la toate 
capacitățile de producție existente, precum 
și la cele care vor fi puse în funcțiune pînă 
în anul 1985.

în toate ramurile industriei sînt prevă
zute măsuri ferme pentru aplicarea de teh
nologii, mașini, instalații și utilaje noi și 
modernizate, cu performanțe la nivel mon
dial ridicat, introducerea de linii automate 
la operațiunile de bază ale proceselor de 
producție.

în perioada 1986—1990 vor fi accentuate 
procesele de modernizare tehnică și tehno
logică ; practic, toate tehnologiile se vor 
situa la nivel mondial ridicat ; se va ur
mări realizarea și introducerea în condiții 
de eficiență economică a roboților indus
triali. Ia., locurile de muncă cu condiții de 
.muncă grele și cu un grad ridicat de peri-■ Il/ifriț '.li li .a A' X  ..... a»;

reducere a consumurilor de materii 
si materiale. în acest scop, preve- 
programului. atît pentru nevoile in
cit și pentru export, vor fi actua- 
anual si cuprinse in planurile na-

sondele peste 2 000 metri ; de asemenea, sa 
vor aplica tehnologii de exploatare prin 
metode miniere a țițeiului din nisipurile 
petroliere și va spori numărul de operații 
geologo-tehnologice pentru creșterea afluxu
lui de țiței in sonde.

în perioada 1988—1990 se va pune in 
continuare accentul pe elaborarea de teh
nologii și metode moderne pentru exploa
tarea intensivă in condiții de maximă e- 
ficientă economică a tuturor rezervelor de 
substanțe utile. în acest scop, se va ur
mări dezvoltarea lucrărilor de foraj și ex
tracție a hidrocarburilor de la mare adin- 
cime. valorificarea rezervelor de șisturi 
combustibile situate în condiții grele de 
zăcămînt, inclusiv prin procedee de ga- 
zeificare ; se va asigura captarea și uti
lizarea gazelor rezultate din emanațiile 
existente la suprafață.
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DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII
MUNCII PE PRINCIPALELE RAMURI

II. SARCINILE
ALE ECONOMIEI

1. în industria republicană, în anul 1985 și în perioada 1986—1990 producti
vitatea muncii va avea următoarea evoluție :

în industria prelucrătoare Pe ansamblul industriei 
republicane

4. în transporturile feroviare si auto, pro
ductivitatea muncii calculată pe baza volu
mului veniturilor brute ce se obțin din 
activitatea de transporturi efectuată pentru 
organizațiile socialiste de stat si coopera
tiste, precum si pentru populație, va crește 
in această perioadă după cum urmează :creștere in °'o 

față de 1980
creștere în °’o 
față de 1980

1985 145,4 141,0
1987 175.0 168,0
1990 225.0 213.1

Pe principalele ministere, productivitatea muncii in industria prelucrătoare
va crește după cum urmează :

1985 1987 1990

1980 1980 1930
0/_ 0' 0’/o /O 0

Min, Ind. Metalurgice 152,6 184.0 234,0
Min. Ind. Construcțiilor de Mașini 156,8 192.0 248,0
Min. Ind. de Mașini-Unelte, Electrotehnică

și Electronică 150,0 188.0 230,0
Min. Ind. Chimice 147,2 184.0 234,0
Min. Industrializării Lemnului

și Materialelor de Construcții 134,4 157,0 236,0
Min. Ind. Ușoare 132,5 163,0 209,0
Min. Agriculturii și Ind. Alimentare 146.9 175,0 225,0

1985 față 
de 1980

%

1987 față 
de 1980

%

1990 față 
de 1980

%

Transpor
turi auto 125,0 150,0 170,0

Transpor
turi fero
viare 115,5 130,0 150,0

re
de 
de 

ra-

La ministerele din industria extractivă și 
energetică, ținind seama de modificările 
importante care au loc in structura ză
cămintelor de cărbune și minereuri, in ran
damentul sondelor de țiței și gaze, pre
cum și in creșterea ponderii centralelor 
electrice pe combustibil solid și de. puteri 
instalate mici, se va acționa, in primul 
rind. pentru creșterea mai accentuată a 
productivităților fizice la fiecare produs.

2. în construetii-montaj, productivitatea 
muncii în anul 1985 va crește cu 45,2 la

sută față de anul 1980 ; în perioada 1986— 
1990 va “ " ................... ' '
tere a 
in anul 
de 1,75 
1990 de

3. în
productivitatea muncii va crește in 
1985 cu 63,1 la sută față de anul 1980. Pe 
baza măsurilor prevăzute, in anul 1987 pro
ductivitatea muncii va fi de 1.7 ori mai 
mare decît cea realizată in 1980. iar in anul 
1990 de 2,2 ori mai mare față de anul 1980.

fi mult intensificat ritmul de creș- 
productivității muncii, astfel incit 
1987 productivitatea muncii va fi 

ori mai mare față de 1980. iar în 
2,0 ori mai mare față de 1980.
întreprinderile agricole de stat, 

anul

în transporturile feroviare se are in ve
dere ca sporul volumului de transport să 
se realizeze integral pe seama creșterii pro
ductivității muncii. In transporturile auto, 
ca urmare a măsurilor stabilite pentru 
ducerea parcului de mașini, volumul 
transport se va realiza cu un număr 
personal mai mic, asigurind o utilizare
țională a acestuia și creșterea corespunză
toare a productivității muncii fizice.

5. în vederea asigurării creșterilor prevă
zute la productivitatea muncii in industrie, 
în program s-au stabilit productivități fi
zice exprimate prin consum de manoperă 
pe produs sau grupe de produse, astfel ca 
in anul 1985 circa 87 la sută, iar incepînd 
cu anul 1987 întreaga producție-marfă pla
nificată să fie fundamentată pe baza pro
ductivităților fizice.

De asemenea, au fost stabilite producti
vități fizice in construcții-montaj, pe cate
gorii de lucrări, in transporturi feroviare și 
auto, precum și în agricultura de stat pen
tru produsele agricole principale (griu, se
cară, porumb, carne, lapte etc.).

III. CĂI Șl FACTORI DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
Creșterea prevăzută a productivității 

muncii se va obține pe bază de programe 
speciale elaborate pe întreprinderi, centra
le, pe fiecare minister, in care sint stabilite 
măsuri concrete de acționare privind intro
ducerea și extinderea progresului tehnic, 
perfecționarea organizării producției și a 
muncii, ridicarea nivelului de calificare a 
personalului. Proporția in care se va asi
gura creșterea productivității muncii pe fie
care din factorii menționați este urmă
toarea :

1985 față 
de 1980

1987 față 
de 1985

1990 față
de 1985

Pondere 
in total

Pondere 
în total

Pondere 
in total

TOTAL 100,0 100,0 100,9
din care pe seama :

Introducerii și generalizării progresului tehnic 52,0 53,5 55,0
Perfecționării organizării producției și a muncii,

ridicării calificării și perfecționării
pregătirii profesionale 48,0 46,5 45.0

zare, vopsiire etc.
în industria metalurgică va crește gradul 

de automatizare a proceselor siderurgice 
Prin mijloace moderne de conducere cu 
eficiență ridicată ; liniile de producție vor 
fi dotate cu instalații și mijloace de control 
activ al produselor, pe toate fazele de fa
bricație, astfel incit să asigure reglarea au
tomată a parametrilor tehnologici.

în industria construcțiilor de mașini, mă
surile au în vedere: promovarea tehnologii
lor noi și modernizate, înzestrarea cu ma
șini și utilaje de performanță, de puteri 
și capacități mari; creșterea ponderii ma
șinilor. utilajelor și instalațiilor bazate pe 
concepția constructivă și funcțională uni
tară; fabricația de mașini-unelte automate 
cu comenzi numerice, mașini-unelte spe^ 
cializate. cu grad ridicat de automatizare, 
linii automate complete pentru prelucrări, 
asamblări, turnări, care să asigure crește
rea competitivității produselor și moderni
zarea tehnologiilor de fabricație și spori
rea substanțială a productivității muncii in 
această ramură de bază a industriei.

în industria chimică, ușoară, de prelu
crare a lemnului și materialelor de con
strucții, un accent deosebit se va pune pe 
producția de mașini și utilaje cu parametri 
tehnici ridicați, care să asigure prelucra
rea superioară a materiilor prime, crește
rea substanțială a productivității muncii și 
reducerea accentuată a consumurilor de 
combustibili și energie electrică.

2. în cadrul măsurilor de progres tehnic 
stabilite la nivelul ministerelor, centralelor 
și întreprinderilor industriale, se asigură 
creșterea gradului de mecanizare și auto
matizare a proceselor de producție, intro
ducerea și modernizarea tehnologiilor de 
fabricație, după cum urmează ;

în industria metalurgică
în perioada 1983—1985 se vor aplica 109 

tehnologii noi și modernizate : va spori co
eficientul de scoatere a laminatelor din- 
tr-o tonă de oțel 1 vor fi mecanizate o- 
perațiile de transport uzinal, de dozare a 
materiilor prime, de încărcare a cuptoa
relor electrice de otel, a operațiilor de 
control nedistructiv și ultrasunet la pră
jinile de forai : vor fi mecanizate opera
țiile de manipulare a electrozilor și ni- 
nlurilor in zonele de transport și prelu
crare : vor fi automatizate principalele o- 
peratii la furnale pentru obținerea fon
tei și încărcarea cu fier vechi la toate o- 
telăriile cu convertizoare ; vor fi extinse 
tehnologiile moderne la producerea cocsu
lui metalurgic și a otelurilor cu carbon 
scăzut și a tablelor groase de înaltă re
zistentă tratate termic ; se va introduce 
tehnologia de fabricație a țevilor de dia
metru mare fără sudură laminate la cald 
si a tablelor subțiri din aliaje de alumi
niu ; vor fi perfecționate tehnologiile de 
laminare a profilelor. tablelor si țevilor, 
în vederea executării lor la toleranțe ne
gative.

în perioada 1986—1987 vor fi generalizate 
la toate unitățile metalurgice măsurile de 
mecanizare și tehnologiile aplicate în pe
rioada 1983—1985 ; se va trece eu fermitate 

■.ta; introducerea! aparaturii produse in 4ără 
șl, tipizarea întregi! apăraturi dft supraVe- 

■ .vm . n -■ • "’iei ; se''vaB$i- 
----------- -------------- __ tehnologii 
tru obținerea produselor metalurgice cu 
grad avansat de prelucrare, urmărindu-se 
creșterea ponderii laminatelor și extruda- 
telor tratate termic, a profilurilor și produ
selor plate cu proprietăți superioare din 
oțeluri, metale și aliaje neferoase,, a țevi
lor de precizie utilizate la temperaturi ex
treme și presiuni ridicate, a materialului 
pentru foraj adînc, inclusiv în medii coro- 
Zive, tehnologii de fabricare a refractarelor 
cu grad ridicat de rezistență termică, noi 
tipuri de produse refractare ușoare și ul- 
traușoare, refractare magnezio-cromitice 
și croriio-magnezitice speciale pentru cup
toare electrice de mare capacitate, prafuri 

volumetricătermoizolatoare cu greutate 
scăzută etc.

în perioada 1988—1990 vor fi introduse 
produse noi și modernizate din oțeluri înalt 
aliate, metale neferoase și aliaje speciale 
cu nichel, titan, zirconiu, wolfram etc., co
respunzător necesităților industriei moder
ne, îndeosebi ale industriei aerospațiale, 
energeticii nucleare, electrotehnicii și elec
tronicii. La sfîrșitul anului 1990, consumul 
de cocs, energie și combustibil, precum și 
coeficientul de scoatere a laminatelor din- 
tr-o tohă de oțel va ajunge la nivelul ce
lor mai bune realizări pe plan mondial.

In industria construcțiilor 
de mașini

în industria extractivă 
minieră

in anul 1985 va crește substanțial 
de mecanizare a proceselor de pro- 
la lucrările de deschidere și pregă- 
subteran. la operațiile de încărcare

Pină 
gradul 
ducție 
tire în 
a materialului Ia lucrările de înaintare la 
minele de minereuri și la extragerea căr
bunelui. Industria minieră va fi dotată cu 
noi mașini și utilaje de mare productivi
tate. Vor fi introduse noi tehnologii la ex
ploatarea straturilor groase de huilă, teh
nologii complet mecanizate la extragerea 
cărbunelui in abataje și in carieră, la pre
pararea minereurilor neferoase și nemeta
lifere, precum și la lucrările de deschideri 
miniere.

în perioada 1986—1987 se va încheia me
canizarea operațiunilor la lucrările de des
chideri, pregătiri și la extrage.rea cărbune
lui și minereurilor din subteran și de la 
suprafață.

în perioada 1988—1990 se va realiza me
canizarea Complexă a galeriilor de mină ; 
se va adinei introducerea mecanizării prin
cipalelor operațiuni din subteran și din 
cariere, precum și a celor de preparați! 
extracție a minereurilor.

in industria extractivă 
de petrol și gaze

Și

Potrivit sarcinilor din programul privind 
valorificarea superioară și creșterea bazei 
de materii prime minerale și energetice 
primare, pină in anul 1985 se va asigura 
forajul unui număr important de sonde noi 
de cercetare pentru producție, organizarea 
superioară a activității de foraj și punerea 
in producție a sondelor de mare adincime, 
aplicarea proceselor și metodelor noi de 
recuperare a țițeiului, in special a metode
lor termice care să conducă la un factor 
final de recuperare superior, extinderea 
sistemului închis de colectare și separare a 
țițeiului in parcuri, in vederea reducerii 
pierderilor prin evaporarea fracțiilor ușoare.

în perioada 1986—1987 se vor perfecționa 
tehnologiile prin Îmbunătățirea capacității 
de producție a sondelor, optimizarea tehno
logiilor de lucru la sondele de mare adin
cime, extinderea perforării sub presiune la

în perioada 1983—1985 se vor aplica în 
producție un număr de 440 tehnologii noi și 
modernizate.

în sectoarele calde vor fi mecanizate ope
rațiile de preparare, formare, dezbatere, 
transportul _ formelor la turnătoriile de 
oțel și fontă ; se va extinde mecanizarea 
operațiilor de curățire a pieselor turnate 
din fontă și va fi .introdusă mecanizarea 
complexă în turnarea sub presiune ; se va 
introduce turnarea pieselor din fontă cu 
grafit nodular feritică, obținută fără trata
ment termic-; se va introduce tehnologia 
de elaborare a oțelului inoxidabil in cup
toare cu inducție, formarea pe bază de ră
șini turanice, turnarea pieselor în forme 
vidate, precum și spălarea ultrasonică a 
soluției alcaline ; .se vor introduce tehno
logii de sudare automată și semiautomată 
sub presiune strat de flux și in medii de 
gaze protectoare. Vor fi introduse tehnolo
gii de grup pentru debitarea centralizată a 
laminatelor și croirea tablelor, tehnologii 
noi de execuție și montaj a secțiilor, bloc- 
secțiilor, instalațiilor și agregatelor din 
Compartimentul mașinilor, prin modulizare 
la șantierele navale, precum și tehnologii 
moderne pentru recondiționarea pieselor 
uzate și fabricarea de piese noi, prelucra
rea pieselor pe mașini agregat și altele.

în perioada 1986—1987 vor fi extinse la 
toate unitățile din ramura construcțiilor de 
mașini măsurile de mecanizare a operațiu
nilor din sectoarele calde, din activitățile 
de transport, manipulări, depozitare și vor 
fi generalizate tehnologiile noi și cele mo
dernizate, aplicate în perioada 1983—1985.

în perioada 1988—1990 se vor realiza 
utilajele de mare performanță necesare 
producției de export și acoperirii nevoilor 
economiei, cu integrare progresivă a meca
nicii fine și electronicii in structura rraași- 
nilor. Astfel, se vor realiza sisteme auto
mate convenționale pentru liniile de for- 
mare-tumare, celule de forjare, prelucrări 
tratamente de suprafață și montaj, precum 
și mecanizarea dezbaterii și curățirii piese
lor turnate și a montajului in producția de 
tractoare ; se vor realiza echipamente de 
acționare electrică automatizată de mare 
productivitate și sisteme de reglaj automat 
la centralele nuclearo-electrice, precum și 
alimentarea și descărcarea mașinilor- 
unelte și de manipulare pe conveioare.

în industria chimică 
și petrochimică

în perioada 1983—1985 se vor aplica 850 
tehnologii de înaltă productivitate, cu con
sumuri minime de materii prime și ener-
(Continuare în pag. a IV-a)
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gie. Vor fi perfecționate tehnologiile de 
obținere a copolimerilor stirenici și obți
nerea de noi polimeri cu calități superioa
re ; vor fi perfecționate tehnologiile pen
tru obținerea de lacuri nitro și noi tipuri 
de rășini pentru lacuri și vopsele, a pro
duselor prelucrate din poliesteri cu fibră 
de sticlă, a vopselelor oe bază de emulsii 
acrilice ; se vor perfecționa tehnologiile 
în sectoarele de prelucrare mase plastice, 
anvelope, producția de medicamente, lacuri 
și vopsele. îngrășăminte chimice și pro
duse anorganice, precum și în industria a- 
luminiului și metalelor neferoase. De ase
menea, se vor extinde mijloacele moderne 
de transport cu vațgoane de cale ferată tip 
siloz și vagoane de cale ferată cu descăr
carea gravitațională pentru îngrășăminte 
chimice și produse sodice; vehicularea unor 
produse solide sub formă de pulberi sau 
granule în sistem pneumatic, creșterea pon
derii îngrășămintelor chimice lichide.

In perioada 1986—1987 se va acționa în 
continuare pentru valorificarea superioară a 
țițeiului, gazului metan, diverselor săruri și 
minereuri, prin generalizarea în toate uni
tățile a tehnologiilor aplicate in perioada 
1983—1985, realizindu-se în continuare teh
nologii cu consumuri minime de materii 
prime și energie, de înaltă productivitate 
și eficientă. Astfel, se vor elabora tehno
logii noi pentru piroiiza distilatelor petro
liere grele, pentru valorificarea optimă a 
etilenei și propilenei. de obținere a meta
nolului din gaze reziduale și a uleiurilor 
de bază cu caracteristici îmbunătățite din 
țiteiuri indigene.

în perioada 1988—1990 se va adinei pro
cesul de mecanizări și automatizări în in
dustria chimică, în vederea creșterii randa
mentelor și calității producției, precum și 
creșterea gradului de valorificare în indus
tria de prelucrare a cauciucului și maselor 
plastice, fabricarea anvelopelor, medica
mentelor, ambalarea îngrășămintelor chimi
ce și fabricarea produselor anorganice, de 
obținere a amoniacului prin sinteză la pre
siuni joase, de purificare a bioxidului de 
carbon cu agenți fizici etc.

în exploatarea 
f și prelucrarea lemnului 

în perioada 1983—1985 se vor aplica 370 
tehnologii noi și perfecționate, urmărin- 
du-se sporirea gradului de valorificare 
superioară a masei lemnoase, chimizarea 
lemnului și modernizarea tehnologiilor de 
exploatare și transport ; se va extinde pre
lucrarea in centre de sortare și preiridus- 
triallzare a lemnului, prin reprpipetarea 
mobilierului pe bazj $ ;chi^tea
cu grosimi reduse, precum și a accesori
ilor ; diversificarea producției de plăci din 
așchii de lemn, înlocuirea de furnire din 
lemn cu folii din mase plastice aplicate cu 
tehnologii mecanizate și automatizate.

în perioada 1986—1987 vor fi generalizate 
la toate unitățile tehnologiile aplicate în 
anii 1983—1985, precum și măsurile de me
canizare a operațiunilor grele și cu volum 
mare de muncă ; se va acționa cu priorita
te, în perioada 1986—1990, pentru sporirea 
continuă a gradului de valorificare a lem
nului, in vederea satisfacerii nevoilor 
crescînde ale economiei. Se vor introduce 
în această perioadă produse noi și moder
nizate, cu caracteristici îmbunătățite și efi
ciență economică superioară, noi sortimente 
de placaje cu caracteristici specifice dome
niilor de utilizare, plăci înnobilate din aș
chii și fibre de lemn, hîrtii și cartoane, 
precum și noi tipuri de mobilier.

în perioada 1988—1990 vor fi introduse 
noi mijloace de mecanizare a proceselor de 
producție la operații de sortare și prelu
crare a lemnului, de încheiere-presare la 
fabricile de placaje etc. ; de asemenea, se 
vor elabora noi tehnologii perfecționate 
pentru fabricarea mobilei din panouri furni
ruite prin pliere și încleiere, pentru debi
tarea lemnului rotund și pentru colectarea 
lemnului in terenuri cu pantă mare, prin 
folosirea de instalații de productivitate și 
eficiență ridicată.

în industria materialelor 
de construcții

în perioada 1983—1985 se va acționa, în 
principal, în direcția perfecționării tehno
logiilor de fabricație, prin sporirea substan
țială a producției din blocuri ceramice cu 
agregate ușoare, folosirea la tratarea ter
mică a tuburilor de presiune din beton pre- 
comprimat ; vor fi mecanizate operațiile de 
încărcare și transport ; vor fi aplicate teh
nologii care asigură reducerea consumuri
lor materiale, îndeosebi a energiei și com
bustibililor.

în perioada 1986—1987 se vor generaliza 
măsurile de mecanizare la toate unitățile 
de materiale de construcții ; se va acționa 
in continuare pentru modernizarea tehno
logiilor de fabricație în producția de pre
fabricate din beton armat, ceramică sani
tară. materiale de zidărie termo și hidro- 
izolatoare ; vor fi asimilate materiale și ele- 
menți de construcții cu grad ridicat de 
echipare și finisare.

în perioada 1988—1990 se vor introduce 
mijloace de mecanizare și automatizare la 
producerea cimentului, vor fi perfecționate 
și modernizate în continuare instalațiile de 
la fabricile de hîrtie, cartoane și obiecte 
sanitare etc.

în industria ușoară
în perioada 1983—1985 se vor aplica 500 

tehnologii noi si modernizate ; se vor me- 
caniza operațiile manuale din diferite faze 
de fabricație, prin extinderea dispozitive
lor speciale la mașinile de confecții: va 
creste gradul de mecanizare si automatiza
re a procedeelor tehnologice prin utilizarea 
de mașini de țesut automate, instalații au
tomate de preparare a amestecului de ma
terii prime granulate . pentru sticla termo- 
rezistentă prin autodotare ; vor fi înlocui
te utilajele cu grad de uzură tehnică avan
sată cu utilaje moderne, de mare produc
tivitate ; se va acționa pentru perfecționa
rea tehnologiilor de fabricație la finisarea 
țesăturilor tio bumbac, a metodelor de exe
cuție la confecții, precum si vopsirea cu 
colorant! reactivi ; se vor utiliza în mai 
mare măsură materiale refolosibile in pro
duse cu calități imbunătătite. prin unifica
rea și tipizarea reperelor si subansamblelor.

în perioada 1986—1987 vor fi generaliza
te în toate unitățile măsurile de mecaniza
re, precum și tehnologiile noi și perfec
ționate din perioada 1983—1985 ; se vor 
aplica in continuare măsuri pentru prelu
crarea si valorificarea superioară, cu efi
cientă maximă, a materiilor prime, mate
rialelor recuperabile și refolosibile. pentru 
ridicarea calității produselor si creșterea 
eficientei economice.

în perioada 1988—1990 se vor introduce 
linii automate la operațiile de destrămare, 
curățire și cardare. vor fi automatizate 
unele faze intermediare si finale de la ope
rațiile de coasere a confecțiilor : vor fi 
modernizate sistengele de automatizare a 
mașinilor de tesut prin transformarea ma
șinilor de tesut conventionale în mașini de 
tesut fără suveică, creșterea vitezei de in
serare a bătăturii, elaborarea de noi teh
nici heconvenționale de țesere, conducerea, 
controlul și reglarea automată a procesului 
de țesere.

în construcții-montaj
în perioada 1983—1985 se va asigura din 

faza de proiectare mărirea gradului de pre- 
fabricare a elementelor de construcții, ti
pizarea construcțiilor, introducerea de noi 
materiale si elemente de construcții. Va 
crește gradul de industrializare a con
strucțiilor. astfel incit ponderea prefabri
catelor să ajungă la aproape 30 la sută 
în 1985 ; principalele lucrări de construc
ții Vor fi mecanizate în proporție de pes
te 96 la sută la lucrările de pămînt, 95 la 
sută la lucrările de beton. 75 la sută la 
vopsitorii. 80 la sută la zugrăveli. In a- 
cest scop, șantierele de construcții vor fo
losi cu maximă eficientă utilajele de mare 
productivitate — excavatoare, screpere și 
autoscrepere. buldozere. încărcătoare cu 
cupă, macarale-turn. automacarale mobi
le. centrale de beton, instalații de săpat 
si executat canale etc.

în perioada 1986—1987 va crește în con
tinuare gradul de industrializare a con
strucțiilor la aproape 50 la sută ; vor fi 
aplicate pe toate șantierele măsurile de 
mecanizare a principalelor lucrări pentru 
executarea terasa men telor. tencuielilor, 
confecțiilor metalice, transportul agregate
lor etc. ; vor fi introduse noi tehnologii 
de construcții pe șantiere, se vor folosi 
noi materiale cu caracteristici și parame
tri superiori, o atenție deosebită fiind acor
dată materialelor ușoare.

în perioada 1988—1990 se va încheia, in 
linii mari, procesul de industrializare a * 
construcțiilor prin prefabricarea uzinală. în 
întregime, a elementelor de mare serie, 
prin mecanizarea proceselor de lucru pe 
șantierele de construcții. Principalele ma
teriale de construcții vor fi folosite în 
variante moderne, care să asigure o re
ducere substanțială a consumurilor mate
riale si de manoperă, prin posibilitățile 
ridicate de industrializare a acestora.

în agricultura
în perioada 1983—1985, pe baza progra

melor elaborate, vor fi iuate -măsuri( pen--; 
tru folosirea integrală și ridicarea poten
țialului productiv al solurilor. creșterea 
producțiilor medii la hectar, ridicarea na
talității. reducerea mortalității și realiza
rea greutăților planificate la tăiere a ani
malelor. Se va urmări promovarea în uni
tățile agricole socialiste a soiurilor de plan
te și hibrizilor de mare randament și a 
unor rase de animale mai productive. Pe 
baza introducerii noii sisteme de mașini, 
pe culturi, se va extinde folosirea agrega
telor complexe și dotarea cu tractoare, ma
șini și utilaje agricole perfecționate și di
versificate.

în perioada 1986—1987 se va continua 
extinderea mecanizării în toate sectoarele 
agricole, prin diversificarea tractoarelor și 
a mașinilor agricole pentru legumicultură. 
pomicultură, viticultură și orezării. Vor fi 
mecanizate lucrările cu un volum mare de 
muncă manuală pe pășunile și finetele 
naturale, mutarea instalațiilor de udare 
prin aspersiune, recoltat legume și finețe, 
în zootehnie vor fi mecanizate în mai mare 
măsură operațiunile de pregătire a furaje
lor. se va extinde mulsul mecanic etc.

în perioada 1988—1990 vor fi extinse în 
unitățile agricole de stat și cooperatiste 
măsurile de mecanizare a operațiunilor a- 
gricole din sectorul vegetal și din zooteh
nie. Agricultura va fi dotată în continuare 
cu mașini de mare productivitate. într-o 
gamă largă, corespunzătoare structurii pro
ducției și diferitelor zone ale tării.

în transporturi feroviare
în perioada 1983—1985, prin dezvoltarea, 

modernizarea și creșterea eficientei parcu
lui de transport, se vor îmbunătăți indicii 
de utilizare a mijloacelor din dota
re ; se va îmbunătăți rulajul vagonu
lui de marfă, parcursul mediu zilnic al lo
comotivelor de marfă, tonalul brut pe tren 
de marfă, viteza comercială a trenurilor 
de marfă.

IV. ÎMBUNĂTĂȚIREA activității de normare a muncii
O importantă esențială pentru asigurarea 

creșterii mai accentuate a productivității 
muncii o are perfectionarea sistemului de 
normare a muncii, stabilirea unei corelații 
directe între productivitatea muncii fizice 
și consumurile de muncă pe produs.

Toate categoriile de personal din unități
le socialiste îsi vor desfășura activitatea 
pe bază de norme si normative de muncă 
fundamentate științific (norme de timp, de 
producție, de personal sau alte tipuri de 
norme, corespunzătoare muncii depuse), 
stabilite in funcție de parametrii tehnici 
de funcționare ai mașinilor si utilajelor, de 
cantitatea de muncă necesară, in condiții 
de organizare superioară a producției si a 
muncii.

1. Normarea muncii se va desfășura ca 
un proces continuu. în concordantă depli
nă cu schimbările care au loc in structura 
Si nivelul tehnic al mijloacelor de produc
ție. în calificarea si perfectionarea pregă
tirii profesionale a forței de muncă si. in 
același timp, va constitui instrumentul de 
măsurare a muncii în vederea acordării 
retribuțiilor în raport cu munca depusă.

Ministerul

Min. Industriei Metalurgice
Min. Industriei Constr. de Mașini 
Min. Ind. de Mașini-Unelte,

Electrotehnică și Electronică 
Min. Industriei Chimice 
Min. Industrializării Lemnului 

și Materialelor de Construcții
Min. Industriei Ușoare

în perioada 1986—1987 se vor folosi In
stalații mecanizate de încărcare și descăr
care. precum și creșterea volumului de 
mărfuri transportate în containere. în 
această perioadă și îndeosebi in perioada ur
mătoare, pentru creșterea volumului și 
eficientei transporturilor, o mare importan
tă o va avea folosirea Canalului Dunăre— 
Marea Neagră și Midia-Năvodari.

In perioada 1988—1990 se vor generaliza 
măsurile pentru transporturile combinate, 
în conteinere, folosirea cu eficiență maxi
mă a diverselor tipuri de transport.

★
Măsuri similare sînt prevăzute a se lua 

in toate ramurile economiei naționale, pen
tru folosirea eficientă a capacităților de

B. Măsurile de perfecționare 
a organizării producției și a muncii
Măsurile de perfecționare a organizării 

producției și a muncii vor contribui la 
creșterea productivității muncii cu o pon
dere importantă, de peste 38 la sută din 
economia de muncă pe ansamblul industriei.

Pentru realizarea acestor sarcini, in pro
gramele de măsuri pentru perioada 1983— 
1985 se prevăd o serie de acțiuni referi
toare la :

a) folosirea eficientă, de către toate uni
tățile, a capacităților de producție prin op
timizarea fluxurilor de producție, ampla
sarea judicioasă a secțiilor, atelierelor, uti
lajelor, locurilor de muncă, spațiilor de de
pozitare, în funcție de tipul și caracterul 
producției, astfel incit să se obțină niveluri 
maxime de producție și de productivitate a 
muncii :

b) utilizarea intensivă a tuturor mașini
lor, utilajelor și instalațiilor existente, prin 
funcționarea acestora la nivelul parametri
lor tehnico-economici proiectați și al co
eficienților de utilizare prevăzuți în plan ;

c) realizarea ritmică a producției, elabo- 
rindu-se pe fiecare unitate grafice de lucru 
care să asigure obținerea producției pro
gramate în mod echilibrat pe decade, prin 
utilizarea în regim constant a capacităților 
de producție ;

d) asigurarea unui raport corespunzător 
între munca productivă și cea de admi
nistrație, astfel incit să se realizeze creș
terea continuă a personalului care lucrează 
nemijlocit în producție : se vor lua măsuri 
ca, prin metode și tehnici moderne, să se 
asigure o mai mare operativitate în con
ducerea producției, simplificarea sistemu
lui informațional și, pe această bază, o 
folosire -mai rbună a personalului ocupat în 
prezent în activitățile de evidență, conta
bilitate, aprovizionare, personal etc. ;

e) extinderea lucrului la mai multe ma
șini, în care scop se vor elabora 6tudii și 
proiecte de reamplasare a utilajelor și de 
reorganizare a fluxurilor de producție și a 
locurilor de muncă pentru crearea condi
țiilor necesare extinderii lucrului la mai 
multe mașini. în scopul asigurării unui 
grad de ocupare rațional și echilibrat pen
tru întreg personalul, unitățile au obligația

C. Ridicarea calificării 
și perfecționarea pregătirii 

profesionale
Ridicarea calificării și perfecționarea pre

gătirii profesionale a întregului personal va 
constitui un factor esențial pentru reali
zarea sarcinilor de creștere mai accen
tuată a productivității muncii. Se vor 
aplica cu toată fermitatea măsurile sta
bilite privind perfecționarea în continuare 
a invătămintului, legarea sa mai strinsă de 
producție, ridicarea nivelului de pregătire 
profesională și tehnică a muncitorilor, teh
nicienilor, specialiștilor, a tuturor oameni
lor muncii, pentru mînuirea mijloacelor 
moderne /de producție și realizarea unei 
producții de calitate. Se va acționa pentru 
o mai bună repartizare a forțelor existente 
pe platformele noi. pentru a îmbina expe
riența îndelungată a cadrelor mai in vîrstă, 
mai vechi, cu entuziasmul tinerilor munci
tori și cadre de specialiști, in vederea re
zolvării problemelor la nivelul calitativ și 
tehnic cerut de dezvoltarea societății 
noastre.

în programul de pregătire a cadrelor pen

Activitatea de normare a muncii, de re
ducere continuă a consumului de muncă 
pentru fabricarea produselor se va realiza 
într-o concepție unitară oe ansamblul eco
nomiei naționale, pe baza sarcinilor prevă
zute in planurile de normare a muncii, ca 
parte integrantă a planului national unic 
de dezvoltare economlco-socială.

Normele de muncă elaborate si aplicate 
trebuie să asigure reducerea sistematică a 
consumului de muncă pe produs și crește
rea productivității muncii, să contribuie la 
extinderea si generalizarea celor mai avan
sate tehnologii de fabricație, procedee de 
organizare a producției si a muncii, astfel 
incit produsele, activitățile si serviciile de 
același fel sau categorie să se realizeze cu 
uri consum minim de muncă : se va conti
nua acțiunea de extindere a normelor si 
normativelor de muncă unificate în toate 
domeniile de activitate, astfel ca. oină în 
anul 1987, această acțiune să fie încheiată, 
în acest scop, pînă în anul 1985 se va în
cheia întregul ciclu de revizuire a norme
lor de muncă aplicate în producție, astfel :

Ponderea volumului de muncă 
ce se efectuează după norme 

îmbunătățite
— in total volum de muncă — %

1983 1984 1985 

55 85 100
60 85 100

60 85 100
65 85 100

60 85 100
60 85 100

producție și a forței de muncă și pentru 
utilizarea cu randamente sporite a fondu
rilor fixe. Dotarea întreprinderilor cu noi 
mașini, utilaje și instalații se va face pe 
bază de normative unificate pe ramuri, 
subramuri și grupe de mașini și utilaje, 
prin care se stabilesc niveluri de eficiență 
economică exprimate prin producția fizică 
pe unitatea de timp de muncă, nivelul 
cheltuielilor de fabricație a produselor, 
rentabilitatea acestora etc. ; aceste norma
tive trebuie să conducă. în același timp, la 
introducerea în fabricație a unor mașini, 
utilaje și instalații ale căror performante 
tehnico-economice se situează la nivelul 
celor mai ridicate randamente obținute in 
tară și in străinătate.

să asigure condițiile necesare, astfel ca 
muncitorii să-și poată desfășura activitatea 
corespunzător calificării sau policalificării 
pe care o au, deservind numărul de mașini 
sau utilaje stabilite ;

O îmbunătățirea organizării va avea în 
vedere constituirea de brigăzi complexe în 
toate unitățile economice, în funcție de spe
cificul proceselor de producție și al tehnolo
giilor aplicate, perfecționarea pregătirii în
tregului personal muncitor pentru însușirea 
unor temeinice cunoștințe a tot ceea ce 
este nou în domeniul meseriei sau specia
lității, organizarea producției și a muncii, 
utilizarea rațională a mașinilor și utilajelor, 
economisirea materiilor prime, materiale
lor, combustibililor și energiei, ridicarea ca
lității producției și a serviciilor, reducerea 
costurilor de producție șl creșterea produc
tivității muncii.

Se va Întări ordinea și disciplina la locu
rile de muncă, utilizindu-se mai bine timpul 
de lucru al întregului personal și realizin
du-se in toate întreprinderile un nivel op
tim de intensitate a muncii în raport cu 
înzestrarea tehnică.

în perioada 1986—1987 și pină in anul 
1996 vor fi luate in continuare măsuri de 
perfecționare a organizării producției și a 
muncii, generalizind la toate unitățile re
zultatele aplicării măsurilor din perioada 
1983—1985. în acest sens, se va acționa pen
tru eliminarea discontinuităților în fluxurile 
tehnologice, introducerea pe scară largă a 
liniilor tehnologice de transfer, eliminarea 
locurilor înguste, introducerea pe scară lar
gă de metode moderne, și eficiente de pre- 
gătire, ■programarmișf» utntăttte' W'jiroducției 
și pentru asigurarea necesarului de scule, 
dispozitive, verificatoare și piese de schimb. 
Vor fi luate măsuri ferme pentru moderni
zarea depozitării materiilor prime, materia
lelor și produselor finite. Un loc din ce în 
ce mai important îl va ocupa organizarea 
locurilor de muncă, prin îmbunătățirea con
dițiilor de lucru, a aprovizionării operative 
cu materii prime și materiale, a microcli
matului, eliminarea tuturor factorilor care 
îngreunează desfășurarea normală a muncii.

tru cincinalul 1986—1990 sînt prevăzute sar
cini de creștere în continuare a muncitori
lor calificați. O atenție mai mare se va 
acorda asigurării muncitorilor calificați in 
meserii deficitare din industrie, cu deose
bire in minerit, petrol, metalurgie, con
strucții, precum și in meseriile specifice 
agriculturii.

întregul personal va fi cuprins In cursu
rile de reciclare pe baza programelor spe
cifice activității desfășurate, astfel îneît 
pînă in anul 1990 să se asigure un nivel de 
cunoștințe teoretice șl practice tehnice și 
științifice corespunzător dotării moderne cu 
mașini și utilaje a unităților din economie.

Cadrele didactice, personalul de cerce
tare științifică si proiectare tehnologică, 
specialiștii cu experiență din ministere, 
centrale și întreprinderi vor participă ne
mijlocit la elaborarea si realizarea progra
melor de perfecționare a pregătirii profe
sionale a oamenilor muncii.

Această acțiune va continua în perioada 
1986—1990. astfel îneît normele de muncă 
să fie permanent puse de acord cu noile 
condiții tehnice, tehnologice si de organi
zare a producției si a muncii.

La acțiunile de reexaminare si îmbună
tățire a normelor de muncă vor participa 
muncitorii fruntași, maiștri, tehnicieni, in
gineri si alte cadre de specialitate cu bo
gată experiență în producție. precum si 
organele sindicale din întreprinderi. Apli
carea normelor de muncă noi si a celor 
îmbunătățite se va face după dezbaterea 
prealabilă a acestora cu întregul personal 
muncitor.

La proiectarea unor noi obiective econo
mice, a unor noi mașini, utilaje, instalații 
Bau tehnologii, ce vor stabili, pe bază de 
normative, numărul și structura forței de 
muncă, asigurindu-se in toate cazurile ob
ținerea unei reduceri a consumului de 
muncă și a cheltuielilor de producție, față 
de cele care se realizează în unități exis
tente. Nu pot fi proiectate și introduse în 
producție produse, utilaje, instalații și teh
nologii care nu asigură randamente supe
rioare, economie de forță de muncă și care 
nu corespund celor mai bune realizări pe 
plan mondial. Totodată, atunci cind se in
troduc noi mașini, instalații, utilaje cu ran
damente superioare, se vor redimensiona 
normele de muncă, necesarul de forță de 
muncă și structura acesteia.

în vederea reducerii sistematice a consu
mului de muncă pentru fabricarea produ
selor,' se vor extinde normele de produc
ție unificate, exprimate prin cantitatea de 
produse ce trebuie executate de un om pe 
Un schimb de lucru. Ca urmare, pînă în 
anul 1990, ponderea instalațiilor, mașinilor 
și utilajelor pentru care vor fi elaborate si 
aplicate norme de producție unificate la 
principalele ministere se va situa intre 
60—90 la sută.

Activitatea de elaborare a normelor de 
producție pe instalații, mașini și utilaje va 

constitui o preocupare permanentă a insti
tutelor de cercetare și proiectare tehnolo
gică și a unităților economice, astfel ca, 
odată Cu proiectarea produselor, să se sta
bilească norme de producție care să asi
gure realizarea unor productivități fizice 
superioare, comparabile cu cele obținute in 
țările dezvoltate.

2. Potrivit măsurilor prevăzute în pro
gramele pe ministere privind raționaliza
rea fluxurilor de producție. îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație și de transport 
intern, mecanizarea unor lucrări grele și cu 
volum mare de muncă manuală, folosirea 
rațională a capacităților de producție, ex
tinderea polideservirii mașinilor, simplifi
carea sistemului informational, trecerea pe 
calculator a unor activități de birou și alte 
măsuri cu caracter tehnic și de organizare 
mai bună a producției și a muncii, urmea
ză să se obțină în continuare o utilizare 
mai rațională a întregului personal munci
tor, prin reducerea la strictul necesar a 
personalului indirect productiv și de admi
nistrație, în care scop s-au prevăzut sar
cini pentru fiecare minister de îmbunătă
țire în continuare a normativelor de perso
nal, care să asigure folosirea eficientă și 
rațională a întregului personal.

Pe baza prevederilor programului s-au 
stabilit normative maxime pentru determi
narea numărului de muncitori indirect pro
ductivi și de deservire, precum și pentru 
personalul de administrație, sub formă de 
ponderi din numărul total de personal. în 
toate ramurile economiei.

In cadrul fiecărei ramuri, normativele de 
personal sînt stabilite pe ministere și cele
lalte organe centrale și locale, in funcție 
de specificul activităților, de procesele teh
nologice folosite, de gradul de dotare teh
nică "Si nivelul de organizare a unităților, 
fiind defalcate pe centrale și întreprinderi 
de către titularii de plan, astfel incit să se 
asigure încadrarea în normativele medii 
prevăzute. în cadrul numărului de perso
nal rezultat din aplicarea normativelor 
maximale, fiecare întreprindere va stabili 
numărul de muncitori indirect productivi 
și de deservire pe secții, ateliere sau for
mații de lucru, pe bază de norme sau nor
mative de muncă îmbunătățite, tinînd sea
ma de volumul de activitate, zonele de de
servire. posturi fixe etc. De asemenea, nu
mărul de posturi de administrație pe func
ții și specialități se va stabili pe baza or
ganigramelor îmbunătățite și a normelor de 
structură în vigoare pentru constituirea 
serviciilor și birourilor, sarcinile și atribu
țiile fiecărei persoane fiind precizate în 
fișa postului.

3. Pe baza măsurilor de organizare mai, 
bună a muncii, numărul personalului din 
celelalte ramuri ale producției materiale se 
determină pe bază de normative unificate 
pe ramuri, detaliate pe bază de criterii 
concrete pe tipuri șl mărimea unităților, 
astfel' incit să se asigure o îmbunătățire în 
continuare, a utilizării întregului personal 
și a structurii acestuia.

în circulația mărfurilor — comerț, apro- 
vizionare-desfacere. în turism, personalul 
se normează pe baza volumului fizic de 
activitate, a volumului de vînzâri, a supra
fețelor deservite și a cantităților manipu
late etc. Se va acționa pentru promovarea 
unor forme de vînzare moderne și eficien
te, prin creșterea ponderii magazinelor cu 
autoservire, plata direct la vînzător, ges
tiuni colective etc.

Aprovizionarea cu materii prime și ma
teriale a unităților se va face în cea mai 
mare parte direct de la furnizor, evitin- 
du-se cheltuielile de manipulare și cu forță 
de muncă care rezultă din trecerea lor prin 
depozit.

în celelalte ramuri — telecomunicații, 
prestări servicii, gospodăria comunală, per
sonalul se normează pe bază de indicatori . 

îndeplinirea hotârîrilor adoptate de Congresul al Xll-lea ți de Conferința 
Națională ale partidului, a orientărilor ți indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceauțescu, secretarul general al partidului, privind crețterea accentuată a 
productivității muncii, perfecționarea organizării ți normării muncii va con
stitui un factor de maximă importanță pentru crețterea venitului național, 
singura sursă care asigură fondurile necesare dezvoltării generale a societății 
ți ridicării standardului de viață a poporului. Aplicarea fermă a măsurilor 
stabilite va da noi dimensiuni inițiativei individuale ți colective, răspunderii 
oamenilor muncii pentru transpunerea in viață o politicii Partidului Comunist 
Român pentru gospodărirea eficientă a fondurilor materiale ți bănești, utili
zarea integrală a capacităților de producție ți a forței de muncă ți sporirea, 
pe această bază, a veniturilor tuturor celor ce muncesc.

înfăptuirea integrală a programului privind crețterea mai accentuată a 
productivității muncii ți perfecționarea organizării ți normării muncii, a orien
tărilor ți indicațiilor tovarățului Nicolae Ceauțescu, secretarul general al 
partidului, privind sporirea substanțială a productivității muncii ți atingerea 
nivelurilor care se realizează in unele țări dezvoltate, este o condiție hotă- 
ritoare pentru crețterea veniturilor ți retribuției oamenilor muncii.

Ministerele, centralele ți întreprinderile vor trebui să acționeze cu fermi
tate pentru asigurarea bazei materiale, a folosirii depline a capacităților 
de producție existente in fiecare unitate, pentru desfâțurarea ritmică a acti
vității de producție, investiții ți export, respectarea strictă a obligațiilor din 
contractele economice, a condițiilor de calitate, pentru creșterea continuă 
a eficienței întregii activități. Se vor aplica cu botărire măsurile stabilite prin 
programul de creștere mai puternică a productivității muncii, in vederea fo
losirii judicioase a forței de muncă in activități direct productive, pentru 
creșterea veniturilor oamenilor muncii in raport direct cu îndeplinirea sarci
nilor de plan.

Se impune ca toate consiliile de conducere, toți oamenii muncii, in 
calitate de proprietari, producători și beneficiari, să acționeze - așa cum a 
indicat secretarul general ai partidului - cu cea mai mare răspundere pentru 
desfășurarea ritmică a întregii activități economice, pentru realizarea produc
ției fizice, creșterea calității ți eficienței in întreaga economie națională. 
Hotăritoare este funcționarea in bune condiții a tuturor organismelor munci
torești, a adunărilor generale, consiliilor de conducere ale unităților eco- 
nomico-sociole. Consiliile de conducere ale tuturor unităților au obligația să 
treacă cu fermitate la aplicarea măsurilor privind creșterea mai puternică, 
incepind cu acest an, a productivității muncii iri toate domeniile, să acționeze 
cu toate forțele pentru a realiza sarcina de dublare a productivității muncii 
in următorii cițiva ani.

In acest scop, fondurile de investiții ale întreprinderilor vor fi folosite cu 
prioritate pentru realizarea măsurilor care să asigure indeplinireq sarcinilor 
de creștere mai accentuată a productivității muncii. Totodată, vor antrena 
colectivele de oameni ai muncii la îndeplinirea cu responsabilitate a tuturor 
sarcinilor ce le revin.

Cu toată claritatea trebuie să se înțeleagă de către fiecare om al 
muncii că, numai in măsura realizării in cele mai bune condiții a planului, 
numai prin creșterea substanțială a productivității muncii, reducerea supli
mentară a cheltuielilor de producție ți ridicarea nivelului tehnic ți calitativ 
al tuturor produselor, crețterea eficienței economice in toate domeniile, se 
asigură îndeplinirea neabătută a planului de dezvoltare economico-socialâ, 
ridicarea in continuare a bunăstării intregului popor.

De munca noastră, a tuturor, depinde ca viața să devină mai bună, mal 
imbelțugată, aceasta constituind preocuparea esențială pentru a asigura 
înfăptuirea prevederilor Congresului al Xll-lea ți ale Conferinței Naționale, 
pentru ridicarea patriei noastre la un nou stadiu de dezvoltare ți crearea 
condițiilor necesare dezvoltării continue a țării noastre, a ridicării, pe această 
bază, a nivelului de trai material ți spiritual al intregului popor.

și criterii complexe (volum de activitate, 
capacități în funcțiune, mijloace în dotare 
și altele), în condiții de utilizare eficientă 
a întregului personal.

Normativele de pensonal în aceste ramuri 
sînt dimensionate in așa fel inc t să asi
gure obligații și sarcini precise pentru tot 
personalul și realizarea întregii activități in 
condiții de maximă eficiență.

4. în sectoarele social-culturale — Invă- 
tămint, ocrotirea sănătății, cultură și artă 
— întregul personal se stabilește pe bază 
de normative unificate, pe tipuri de uni
tăți, detaliate pe bază de criterii concrete 
pe locuri de muncă, care să asigure di
mensionarea la strictul necesar și folosi
rea cu eficiență maximă a acestuia.

a) In învățămînt, personalul didactic se 
normează in funcție de numărul de clase 
de elevi și de îndeplinirea normei didac
tice stabilite la învățămintul primar, gim
nazial și licee și în funcție de numărul de 
studenți și de grupele de studenți consti
tuite in cadrul facultăților din institutele 
de învățămint superior.

Normativele pentru întregul personal 
didactic vor fi astfel stabilite, incit să 
asigure răspunderi și obligații precise pen
tru fiecare cadru didactic pentru desfă
șurarea normală a procesului de învăță- 
mint, însușirea cunoștințelor teoretice și 
practice necesare de către elevi și studenți, 
precum și participarea efectivă la toate 
activitățile școlii.

b) în domeniul ocrotirii sănătății, per
sonalul de specialitate, medici și personal 
mediu sanitar, se stabilește separat pe 
tipuri de unități sanitare (dispensare me
dicale, policlinici, spitale, spitale clinice, 
sanatorii, preventorii. case de naștere, ca
binete de stomatologie, creșe etc.), in 
funcție de numărul de locuitori din teri
toriul afectat unităților respective, de ca
pacitatea unităților spitalicești, numărul de 
copii aflațl în îngrijire și alți indicatori 
specifici.

Normativele de personal sînt dimensio
nate în așa fel incit să asigure răspunderi, 
obligații și sarcini precise pentru întregul 
personal sanitar, în raport de care să se 
stabilească retribuțiile și care să conducă la 
întărirea stării de sănătate a întregii popu
lații.

c) în activitatea de cultură și artă, nor
mativele pentru personalul de specialitate 
sînt stabilite pe bază de criterii concrete 
pe fiecare tip de instituție de cultură și 
artă, astfel : numărul caselor de cultură și 
volumul activităților desfășurate în cadrul 
acestora, număr de biblioteci, volumele de 
cărți consultate de cititori, editarea publi
cațiilor proprii, numărul muzeelor și al 
secțiilor. pțujseale. numărul colecțiilor, nu
mărul de teatre; filarmonici și orchestre 
simfonice, teatre de estradă și varietăți, 
teatre de operă și operetă.

Personalul normat în cadrul fiecărei 
instituții artistice de spectacole și concerte 
are obligația de a îndeplini sarcinile de 
muncă individuale stabilite potrivit specifi
cului exprimat in număr de spectacole 
anual, participări la activități cultural-edu
cative, pregătirea și realizarea de specta
cole, montări de spectacole și recitaluri, vo
lumul de încasări, indici de folosire a bazei 
materiale și alți asemenea indicatori care 
să asigure întărirea responsabilității aces
tui personal pentru înfăptuirea politicii 
partidului de creștere a eficientei în toate 
formele de activități social-culturale.

în vederea folosirii mai rationale a per
sonalului de specialitate din activjtătile so
cial-culturale. ministerele și organele cen
trale coordonatoare au sarcina de a pro
pune îmbunătățirea in continuare a nor
mativelor de personal. în raport cu noile 
condiții de muncă create și cu cerințele de 
diversificare a activităților, asigurînd sa
tisfacerea în întregime a nevoilor sociale.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ISLAMICE MAURITANIA

Manifestări științifice
Excelenței Sale Locotenent-colonel

MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională

Șef al statului Republica Islamică Mauritania
NOUAKCHOTT

și cultural - educative dedicate Unirii
ÎNSUFLEȚITE ADUNĂRI

ȘI MANIFESTĂRI OMAGIALE
în 9 municipii — reședințe de 

județ — s-au desfășurat luni adu
nări omagiale consacrate împlinirii 
a 65 de ani de la unirea Transilva
niei cu România, moment înscris 
cu litere de aur în marea cartă a 
existentei neamului nostru, care a 
încununat lupta îndelungată a po
porului 
unitate 
statului 
chizînd 
tarea națiunii noastre.

La adunări au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de 
partid si de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, muncitori, ță
rani. intelectuali — români, ma
ghiari. germani si de alte naționali
tăți — participant! la adunarea de 
la Alba Iulia. din 1918. militari și 
elevi.

Despre însemnătatea marelui act 
al Unirii de acum 65 de ani au 
vorbit primii secretari ai comitete
lor județene de partid : Laurean 
Tulai — Bihor ; Alexa Haralambie 
— Botoșani ; Anton Lungu — 
Brăila ; Ilie Matei — Caraș- 
Severin : Ioachim Moga — Cluj : 
Vasile Bărbuleecu — Olt ; loan 
Foriș — Satu. Mare ; Vasile Băr- 
buleț — Sibiu și Traian Gîrba — 
Suceava.

înfățișind principalele momente 
ale luptei pentru unitate, libertate, 
independentă și progres, vorbitorii 
au arătat că poporul român, plămă
dit în spațiul carpato-danubio-pon- 
tlc. unitar prin originea comună, 
prin limba pe care o vorbește, prin 
tradiții, obiceiuri, cultură si simță
minte. a avut de înfruntat. în de
cursul existentei 6ale neîntrerupte 
în vatra strămoșească, mari obsta
cole. care i-au frînat mult dezvol
tarea. în același timp, s-a subli
niat că. în pofida greutăților de 
tot felul, idealul unității, lupta pen
tru apărarea ființei naționale si 
neatirnare. pentru dreptate socială, 
pentru făurirea unui singur stat, în 
hotarele căruia să-și găsească spri
jin și apărare toți românii, â ră- ' 
măS trăsătura distinctivă a liître- 
gii noastre istorii, ea înscriindu-se 
ca o coordonată fundamentală a 
procesului dezvoltării si afirmării 
poporului român.

Releyindu-se legătura strînsă 
dintre începuturile organizării cla
sei muncitoare, ale afirmării pro
letariatului în tara noastră si pro
cesul de reunificare statală a po
porului român, in expuneri a fost 
evidențiată contribuția însemnată 
pe care mișcarea muncitorească si 
socialistă au adus-o la înfăptuirea

nostru pentru libertate si 
națională, nentru făurirea 
national unitar român, des- 
o pagină nouă in dezvol-

marilor idealuri ale istoriei noas
tre moderne si contemporane, in 
mod deosebit la făurirea statului 
național unitar român. în acest 
context, s-a arătat că realizarea 
unității national-statale a dat 
un puternic avint dezvoltării for
țelor de producție, științei și cul
turii, societății românești, luptei 
poporului pentru libertate socială, 
pentru progres și afirmare de sine 
stătătoare. Vorbitorii au subliniat 
că, în noile împrejurări create 
după înfăptuirea Marii Uniri din 
1918, a revenit Partidului Comunist 
Român misiunea istorică de a se 
situa în fruntea luptei poporului 
pentru apărarea independenței, uni
tății și integrității teritoriale a 
patriei, pentru înfăptuirea revo
luției de eliberare națională și 
socială.

în continuare, au fost înfățișate 
pe larg profundele transformări 
revoluționare care au avut loc 
pe pămîntul patriei noastre, subli- 
niindu-se că în anii de după eli
berare au fost lichidate, pentru 
totdeauna, proprietatea capitalistă- 
moșierească asupra mijloacelor de 
producție, exploatarea și asuprirea 
de clasă, s-a realizat o economie 
socialistă unitară în industrie și 
agricultură, s-a asigurat înfăptui
rea principiului socialist de repar
tiție în conformitate cu cerințele 
eticii și echității noii orinduiri. 
S-a menționat că România, care 
a parcurs, într-o etapă istorică 
scurtă, mai multe etape istorice, 
s-a transformat într-o țară indus- 
trial-agrară, cu o industrie puter
nică și o agricultură 
plin progres.

Subliniindu-se că 
înnoire a societății 
cunoscut o puternică
perioada de după Congresul 
IX-lea, de cînd în fruntea parti
dului și statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în expuneri s-a 
arătat că această perioadă, fără 
precedent în viața națiunii noas- 
ițțe,,; se caracterizează prin marile 

!* progrese obținute în dezvoltarea 
echilibrată, viguroasă a forțelor de 
producție, prin ritmul susținut de 
creștere a venitului național, 
perfecționarea relațiilor social- 
economice si organizarea societății, 
valorificarea superioară a resur
selor umane, materiale și finan
ciare, ridicarea bunăstării între
gului popor, dezvoltarea învă- 
tămintului. științei și culturii, lăr
girea democrației, afirmarea tot 
mai puternică a personalității 
umane.

dezvoltată,

procesul 
românești 

afirmare

în

de
a 

în 
al

Relevind că socialismul a conferit 
statului național român adevăra
tele sale valențe social-economice, 
politice și culturale, vorbitorii au 
arătat că noua orînduire a făcut 
posibilă rezolvarea justă a proble
mei naftonale.' înfăptuirea egalită
ții în drepturi a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, a dat forță și stabilitate atri
butelor suveranității și independen
ței naționale, ridicind pe culmi tot 
mai înalte prestigiul internațional 
al României. S-a subliniat că. sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, care a orientat țara noas
tră pe calea unor înnoitoare prefa
ceri, oamenii muncii de pe întreg 
cuprinsul tării își mobilizează și 
mai puternic energiile ferm hotăriți 
să facă totul pentru înfăptuirea 
neabătută a hotăririlor Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului.

în încheiere, particlpanții la 
adunările omagiale consacrate 
sărbătoririi Unirii au adresat te
legrame COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU. în 
telegrame sint exprimate simță
mintele de nețărmurită dragoste, 
de profundă stimă și recunoștință 
pe care oamenii muncii din țara 
noastră le nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al poporului român, revoluțio
nar încercat și patriot înflăcărat, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, care și-a închinat 
viața binelui și propășirii patriei 
socialiste, triumfului păcii în lume, 
înțelegerii și cooperării intre toate 
națiunile.

Strîns uniți în jurul partidului, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul revoluționar care îm
plinește astăzi cu strălucire idea
lurile de neatîrnare și progres pur
tate prin veacuri de marii voievozi 
și eț’oi ai peamului, particlpanții la 
adunări s-au angajat ca, sub imbol-
.dui. a,:e»tel . memorablle-lâniyersări, 
să facă totul pentru realizarea cu 
succes a sarcinilor pe anul în curs 
și pe întregul cincinal, pentru înăl
țarea patriei noastre Unite, libere 
și independente pe noi trepte de 
civilizație socialistă și comunistă.

Adunările au fost urmate de 
spectacole cultural-artistice. susți
nute de redutabile formații de 
amatori, laureate ale Festivalului 
național „Cîntarea României**, care 
au omagiat prin versuri, prin cîntec 
și joc memoria făuritorilor Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 1918.

In preajma aniversării marelui 
act istoric ai Unirii de la 1 Decem
brie 1918. la sala „Arghezi** din 
Capitală s-a deschis luni o expozi
ție de carte dedicată luptei po
porului român pentru libertate, in
dependență și unitate națională. 
Expresie a realizărilor de prestigiu 
ale scolii istoriografice românești 
din trecut și de astăzi, expoziția se 
înfățișează ca o frescă vie a lup
tei poporului român pentru unitate 
și independentă națională. Sînt pre
zentate. astfel, lucrări apărute in 
anii noștri, precum și cărți publi
cate de-a lungul ultimului veac, 
consacrate istoriei neamului, con
tinuității ponorului pe teritoriul tă
rii. dezvoltării limbii, culturii si 
științei românești.

La loc de frunte sînt expuse lu
crări din opera secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care constituie contri
buții esențiale la cunoașterea isto
riei noastre, la punerea în eviden
tă a ideilor atît de scumne poporu
lui român : unitatea, libertatea si 
independenta națională.

Un însemnat număr de volume 
evocă lupta oamenilor muncii, a 
comuniștilor, pentru eliberare na
țională si socială, pentru făurirea 
societății socialiste pe pămîntul 
României.

Cu același prilej, la sala „Dalles" 
din București a avut loc luni ver
nisajul expoziției omagiale de artă 
plastică consacrată luptei desfășu
rate de poporul român pentru uni
tate națională. Expoziția cuprinde 
peste 350 de lucrări de pictură, 
sculptură, grafică, artă decorativă', 
opere care pun în relief perenita
tea ideii de unitate în conștiința 
națiunii noastre de-a lungul timpu
lui. Sînt evocate momente si figuri 
reprezentative din lupta neslăbită 
pentru săvîrșirea unității poporu
lui român, luotă încununată nrin 
marele act de la 1 Decembrie 1918. 
Un loc aparte în cadrul expoziției 
ocupă lucrările referitoare la rea
lizările poporului nostru, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân. in special în perioada de dună 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului. La loc de cinste se află por
trete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu. momente din vizitele de 
lucru întreprinse de secretarul ge
neral al partidului. presedinte’e 

*Reoubltcii. în diferite iude'te ale 
tării, alte lucrări ce ilustrează sem
nificativ sentimentele de profundă 
dragoste și recunoștință cu care 
toți cetățenii patriei îl înconjoară 
pe conducătorul partidului si sta
tului nostru. „

La vernisajul expozițiilor au nat- . 
jticioat Suzana Gâdea. președintele, 

• ComaMulur • '- Culftirii și Educației 
Socialiste, activiști de partid si de 
stat, reprezentanți ai vieții cultu
ral-artistice. un numeros public.

creația clasică și contemporană ro
mânească, cu un fierbinte mesaj 
patriotic și revoluționar, inspirat 
din măreția evenimentului aniver
sat la 1 Decembrie. Prin modalități 
de exprimare specifice muzicii, s-a 
dat glas sentimentelor de recunoș
tință ale ostașilor față de lupta 
eroică a înaintașilor pentru păs
trarea și apărarea vetrei străbune, 
pentru unitate și independență na
țională. pentru libertate și progres 
social. Prin cîntec și vers s-a ex
primat dragostea nețărmurită a în
tregii oștiri față de patrie, partid 
și popor, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al 
forțelor noastre armate.

Și-au dat concursul Muzica re
prezentativă a armatei, corul an
samblului artistic „Doina** al ar
matei. corul școlii militare de mu
zică și soliști ai Operei române.

Uniunea scriitorilor din Republi
ca Socialistă România a organizat, 
luni, la Ateneul Român din Capita
lă, un festival de poezie dedicat a- 
niversării a șase decenii și jumăta
te de la crearea statului național 
unitar român. Manifestarea, desfă
șurată sub genericul „Poeții cîntă 
Unirea**, a reunit scriitori, alti oa
meni de cultură, un numeros pu
blic. Cunoscuti poeți au citit, cu 
acest prilei. din creațiile lor consa
crate marelui eveniment, idealuri
lor de unitate, libertate și indepen
dentă națională, atît de scumpe po
porului nostru. Și-au dat concursul 
corul „Madrigal** al conservatorului 
„Ciprian Porumbescu**, soliști ai 
Operei române.

In organizarea Comitetului jude
țean Olt al U.T.C. în colaborare cu 
Televiziunea română pe platoul 
fostei cetăti Sucidava din apropie
rea orașului Corabia a avut loc o 
impresionantă manifestare sub ge
nericul „Unirea cea Mare**. La a- 
ceastă amplă acțiune au participat 
peste 10 000 de tineri din unitățile 
industriale și agricole, precum și 
pionieri din școlile județului. Pro
gramul manifestării a cuprins 
montaje literare, muzică folk in
terpretată de grupuri și formații 
ale genului din județ. Și-au dat 
concursul formația de muzică ușoa
ră „Roșu și Negru**, precum și gru
pul „Catargis**. (Iancu Voicu).

La Bacău a avut loc. în organi
zarea Consiliului județean de edu
cație politică și cultură socialistă, 
simpozionul omagial consacrat îm- 

• plinirii a 65 de> ani de la marea

(Agerpres)

La București, în studioul de 
concerte al Radioteleviziunii româ
ne, luni a avut loc un concert 
vocal simfonic dedicat împlinirii a 
65 de ani de la făurirea statului 
național unitar român, organizat 
de Uniunea compozitorilor și mu
zicologilor și Inspectoratul general 
al muzicilor militare.

Au fost interpretate lucrări din

s Unire -din rl Decembrie * 1918 și 575»tiW> >ej 
h-Wan!'se la ăewrtwbimtestare docu—nsa 

mentafă a orașului de la vărsarea 
Bistriței. Au participat cadre di
dactice universitare din Iași și Ba
cău. istorici, oameni de știintă si 
cultură. în aceeași zi. la Bibliote
ca județeană a avut loc simpozio
nul „Unirea națiunea a făcut-o“ și 
vernisarea unei expoziții de carte 
și materiale documentare, care în
fățișează cronologic pagini din lup
ta pentru unitatea tuturor români
lor. pentru afirmarea ființei națio
nale a poporului nostru. (Gh.
Baltă).

UNITATEA MORAL-POLITICĂ A POPORULUI
(Urmare din pag. I)

care, atunci și in atîtea alte pri
lejuri, vorbea măsurat și calm, dar cu 
o vizibilă emoție despre idealurile 
naționale, despre marile figuri isto
rice ale neamului, despre sensul nou 
și profund pe care socialismul este 
chemat să-1 dea noțiunii de patrie. 
Cei care nu știau cit de total, pînă 
la contopire, se identifica tinărul con
ducător al partidului comuniștilor 
români cu cele mai fierbinți nă
zuințe ale nației noastre 
nitate și neatîrnare ; spre 
tate cu alte popoare, 
presupună ignorarea 
trecut, a tradițiilor și 
naționale, ci să se 
firmarea 
să nu nege, ci să se înteme
ieze pe împlinirea liberă a pro
priilor destine. Era, de aceea. în 
pozițiile luate de conducătorul parti
dului un mare act de dreptate fată 
de dragostea nețărmurită a poporu
lui pentru glia strămoșească, fată de 
sacrificiile fără număr ale înaintași
lor pentru păstrarea ființei noastre 
naționale. Și, totodată, o îndrăznea
ță deschidere teoretică, deoarece fe
nomenul național constituia atunci
— și continuă să constituie și astăzi
— o importantă componentă a rea
lităților lumii în care trăim.

Pozițiile exprimate la Congresul al 
IX-lea in problema națiunii și rela
țiilor naționale enunțau, totodată, un 
crez politic și prefigurau un program 
de acțiune. Aprecierea că socialismul 
inaugurează o epocă de redeșteptare 
națională, de ridicare a națiunii pe 
noi trepte, .superioare, cataliza ener
giile poporului, imprima noi valențe 
forțelor motrice a căror acțiune da 
expresie legilor obiective ale isto
riei. Transformările revoluționare 
profunde innoiseră atît viata socia
lă, cit și premisele de existență și 
manifestare a vieții naționale a po
porului. Linia progresului social se 
dovedea viabilă, fertilă într-o inge-

spre dem- 
o solidari- 
care să nu 
propriului 

aspirațiilor 
bizuie pe a- 

noastră ca națiune, care 
nege,

mănare cu dobîndirea unui sens nou 
al independenței naționale ; suvera
nitatea poporului devenea întreagă 
numai prin dezvoltarea și afirmarea 
ca putere suverană a statului celor 
ce muncesc. Prețuirea tradițiilor de 
luptă ale clasei muncitoare, ale po
porului, afirmarea partidului comu
nist ca cel mai credincios slujitor al 
idealurilor de progres ale națiunii, ca 
adevărat garant al independenței pa
triei au avut un uriaș rol în crește
rea prestigiului și autorității partidu
lui nostru comunist, in întărirea le
găturilor sale cu poporul, în realiza
rea unei unități moral-politice de 
nezdruncinat a întregului popor in 
jurul partidului, al secretarului său 
general. Se depășea, astfel, dihotomia 
revoluționar — național, unitate so
cială — unitate națională. Unitatea 
claselor de oameni ai muncii, fău
rită prin lichidarea claselor exploa
tatoare și reorganizarea pe baze so
cialiste a economiei și structurii so
ciale. se manifesta in cimentarea 
rîndurilor națiunii, în formarea unei 
comunități de viață economică, de 
interese și de acțiune a întregii 
națiuni. Cultura socialistă, pă
trunsă de ideologia revoluționa
ră, înflorea pe solul fertil al 
comunității spirituale, hrănită deo
potrivă din prețuirea trecutului, ata
șamentul față de prezentul socia
list și aspirațiile națiunii spre un 
viitor comunist.

Unitatea întregului popor se clă
dea, totodată, pe condițiile generate 
de rezolvarea, în autentic spirit, 
marxist-leninist, a problemei națio
nale Intr-o lume în care, nu de pu
ține ori, unele națiuni se afirmă pe 
seama altor naționalități, în care 
nu -puține sînt cazurile cînd asupri
rea a determinat minoritățile națio
nale să-și revendice drepturile cu 
arma în mînă, România înfățișează 
și în această privință o imagine lu
minoasă, vrednică de o societate 
socialistă. „Putem fi mindri de felul 
cum am asigurat rezolvarea proble-

mei naționale, creind condițiile de 
participare la dezvoltarea societății 
socialiste a oamenilor muncii de di
ferite naționalități, a întregului po
por. Am dori ca naționalitățile con
locuitoare din toate țările să se 
bucure de aceleași drepturi și liber
tăți ca cele existente in România**. 
Sînt cuvintele rostite de secretarul 
general al partidului la Conferința 
Națională din decembrie 1982 șl al 
căror adevăr este demonstrat cu o 
imensă forță de convingere de rea
litățile țării noastre.

Naționalitățile conlocuitoare, în
tregul popor datorează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consecvența ne
strămutată cu care partidul, socie
tatea noastră și-au făcut un obiec
tiv major din cultivarea spiritului 
de frăție și înțelegere între toți 
cei ce muncesc, din îmbinarea armo
nioasă a mîndriei naționale cu res
pectul și prețuirea reciprocă. Nici
odată, ca în acești ultimi 20 de ani, 
asigurarea unei reale și depline 
egalități în drepturi între toți fiii 
patriei n-a stat atît de statornic in 
atenția celor mai înalte foruri poli
tice conducătoare ale țării. Mai mult 
ca oricînd virtuțile intrinseci ale so
cialismului de egalitate și dreptate au 
căpătat un larg cimp de acțiune, fruc
tificate în politica de repartiție ra
țională a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării. A devenit pil
duitoare grija cu care dezvoltarea 
sistemului politic a urmărit crearea 
tuturor condițiilor necesare manifes
tării oamenilor muncii aparținînd na
ționalităților conlocuitoare în toate 
domeniile vieții sociale, alături și 
împreună cu poporul român. Iar dez
voltarea culturală a naționalităților 
conlocuitoare, parte integrantă a cul
turii României socialiste, stă grăi
toare mărturie că socialismul edificat 
în țara noastră satisface deopotrivă 
setea de învățătură, de cultură a tu
turor cetățenilor, că porțile creației 
sînt la fel de larg deschise pentru 
toți oamenii de talent, fără nici o 
deosebire de naționalitate, pentru

' ■ \
afirmarea capacităților creatoare ale 
maselor.

Unitatea poporului se corelează in 
mod organic cu democrația socialistă, 
care exprimă și se bazează pe con
sensul larg al întregii națiuni asu
pra tuturor problemelor privind . or
ganizarea și funcționarea organismu
lui social, pe participarea poporului 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
menite să asigure progresul multila
teral al patriei pe calea socialismului. 
La rîndul lor adincirea democrației 
socialiste, sentimentul trainic al po
porului de unic și adevărat stăpin al 
țării, al destinelor proprii, întăresc 
coeziunea morală și politică a națiu
nii, unitatea de voință și de acțiune 
a tuturor celor ce muncesc, fără de
osebire de naționalitate.

Crearea, din inițiativa partidului, 
cu contribuția hotărîtoare a secreta
rului său general, a unui cuprinzător 
și complex sistem al democrației so
cialiste, perfecționarea continuă a 
acestui sistem asigură conducerea ță
rii de către popor, participarea 
directă, permanentă șl sistematică a 
clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, a tuturor oamenilor muncii 
la conducerea unităților economice, a 
instituțiilor științifice, cultural-edu
cative, a unităților administrativ-te- 
ritoriale, a întregii societăți. Se dă 
astfel expresie conținutului înalt 
umanist al democratismului nostru 
socialist, măsură reală a emancipării 
omului, școală de educație civică, ce 
formează oamenii muncii spre a se 
manifesta în viața socială în deplină 
concordanță cu Statutul lor de cetă
țeni liberi ai unei țări libere, ca 
membri ai unei societăți ce-și înte
meiază înflorirea pe împlinirea indi
vidului și se dezvoltă în slujba nevoi
lor fundamentale ale oamenilor 
muncii.

Ca orice schimbare majoră în so
cietatea socialistă, formarea și afir
marea unității poporului nu se pot 
realiza spontan. Determinată de con
diții obiective, unitatea poporului 
s-a clădit și se întărește pas cu pas.

în procesul înfăptuirii obiectivelor 
strategice, ale edificării noii orinduiri, 
al învingerii contradicțiilor inerente 
unei opere de dimensiuni istorice 
cum este făurirea socialismului, din 
inițiativa și sub conducerea partidu
lui comunist. In acest proces, parti
dul insuși se schimbă, sorbind vitali
tate și putere de la forțele sociale 
angajate in ampla acțiune de restruc
turare a societății, la rîndul său in- 
spirind, organizînd și mobilizînd 
aceste forțe în lupta pentru înfăp
tuirea țelurilor socialismului. Născut 
ca expresie politică a intereselor pro
letariatului, partidul nostru comunist 
s-a afirmat ca forță națională prin 
identificarea cu năzuințele maselor 
largi, cu idealurile naționale de pro
gres și libertate ale poporului. In 
prezent, cind se întăresc continuu 
unitatea poporului, comunitatea de 
interese a națiunii, partidul își trage 
forța din lupta unită a clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii. El poartă, 
totodată, răspunderea pentru desti
nele întregii națiuni, acționînd ca ve
ritabil centru vital al societății, ca 
forța politică conducătoare înconju
rată cu nețărmurită dragoste și ur
mată cu deplină încredere de toți cei 
ce muncesc.

Unitatea națională, „visarea iubită" 
a poporului român, cum o numea 
Bălcescu, pentru care au luptat, ge
nerație după generație, secol după 
secol, fiii cei mai buni ai națiunii 
noastre, iși află adevărata împlinire 
in acești ani luminoși ai edificării 
socialismului și comunismului pe pă- 
mintul României. Astăzi, unitatea 
moral-politică a întregului popor în 
jurul partidului, al secretarului său 
general este mai puternică decit ori- 
cind. Ea constituie un semn al trăi
nicie! de nebiruit a orînduirii noastre, 
o dovadă a identificării partidului 
comunist cu nobila cauză a înfloririi 
națiunii, cu progresul ei multilateral, 
chezășie a înaintării neabătute a ță
rii spre orizonturile luminoase ale 
comunismului.

—

cinema
0 La răscrucea marilor furtuni : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30. 
O Felix și Otilia : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67^ — 9; 12; 16; 19.
• Dacii: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
f) Fructe de pădure : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30: 15,45: 18; 20.
0 Serbările galante : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18; 
20. MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 8,15; 12; 16; 18; 20.

? Lovind o pasăre de pradă : EX-
ELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 

15,45; 18; 20, POPULAR (35 15 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
A Baloane de curcubeu : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Pe malul sting al Dunării albastre: 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19,30, MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15;
19,30.
0 Balul de simbătă seara : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19.30.
0 Artista, dolarii și ardelenii : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30: 19,30. 
0 Căruța cu mere: COSMOS (27 54 95) 
— 9,30; 11,30; 13,30; 15.30; 17,30; 19.30. 
• Neamul Șoimăreștilor : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30: 18.
• Loto-Prono ’82: FESTIVAL (15 63 84) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Rubedeniile : SALA MICA A PA

LATULUI — 18; 20, UNION (13 49 04) 
— 9,30; 11,30; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Urgent, secret... : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.
0 Spectacol la comandă : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Călătorul cu cătușe : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lukas : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11; 13,15; 15,30: 19,30.
• Program de documentare : TIM
PURI NOI — 18.
0 Elvis : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17,15; 19,30.
• 39 de trepte: SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Lanțul amintirilor : FAVORIT 
(45 31 70) — 9,15; 12,15; 16,30; 19,30.

• Program de desene animate — 9; 
11; 13; 17,15; Adio, dar rămin cu tine 
— 15; 19,15 : DOINA (16 35 38).
• Atenție Ia gafe ! : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
0 Hercule cucerește Atlantida : TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Domnul miliard t GIULEȘTI 
(17 55 46) — d; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Albinuța : RUZEȘTI (50 43 58) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Drumul spre victorie : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30, FE
RENTARI (80 49 85) — 10,30; 15,30;
17,45; 20.
• Sindromul : ARTA (21 31 86) — 9; 
12; 16; 19.

0 Zile din trecut : VOLGA (79 71 28)
— 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Despărțire temporară : LIRA 
(31 71 71) — 15,30 18,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Generoasa fundație — 19,30; 
(sala Atelier) ; File de istorie — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) • „Beetho
ven — Integrala triourilor de coarde* 
(I) - 18.
• Opera Română (13 18 57) : Traviata 
— 18.

Cu prilejul aniversării proclamării independenței Republicii Islamice 
Mauritania, vă adresez calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, progres șl prosperitate pentru poporul mauri
tanian prieten.

Exprim și cu această ocazie convingerea că, pe baza convorbirilor si 
înțelegerilor convenite împreună, cu ocazia recentei dumneavoastră vizite în 
România, relațiile de prietenie și colaborare existente între țările noastre se 
vor dezvolta tot mai mult, în interesul popoarelor român și mauritanian, al 
politicii de pace, destindere, independentă națională și înțe'e’ere in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Se împlinesc la 28 noiembrie 23 
de ani de la dobindirea indepen
dentei de către poporul maurita
nian.

Situată în vestul continentului 
african, între întinderile aride ale 
Saharei și apele Oceanului Atlan
tic. Republica Islamică Mauritania 
are circa 60 la sută din suprafața 
sa de 1 118 700 kmp 
întinderile deșertului, 
zone 
de-a 
unde 
lației 
locuitori, 
gricultura și mai ales cu 
terea vitelor, Mauritania 
pînd primul loc în Africa 
ce privește numărul de 
male cornute pe locțiitor. Subsolul 
său adăpostește bogate zăcăminte 
de fier, fosfați, cupru, cositor etc.

In dorința de a lichida înapoie
rea economică moștenită din tre
cut și a combate efectele dezas
truoase ale secetei, care lovește 
periodic Sahelul, poporul mauri
tanian a depus mari eforturi în 
ultimele două decenii pentru va
lorificarea în folosul pronriu a re
surselor naturale, reușind să obți
nă o serie de succese evidente,, O 
atenție deosebită a fost astfel 
acordată modernizării agriculturii 
și exploatării zăcămintelor de fier, 
care au ajuns să asigure 85 la sută 
din veniturile în devize realizate 
din export. La Nouadhibou și 
Zouerate au apărut două uzine 
siderurgice, iar în apropiere de 
Nouakchott, capitala țării, a înce
put construirea principalului com
plex de extracție a minereului de 
fier. în același timp, se depun 
eforturi pentru dezvoltarea indus-

fertile 
lungul 
trăiește 
țării,

ocupată de 
Singurele 

se găsesc .în sud, 
fluviului Senegal, 
majoritatea ooou- 

evaluată la 1 574 000 
ÂceaSta se ocupă cu a- 

creș- 
ocu- 

în 
ani-

triei alimentare, textile, construc
țiilor, unul dintre cele mai impor
tante obiective de acest gen con- 
stituindu-1 complexul frigorific de 
prelucrare a peștelui, construit de 
societatea mixtă de pescuit româ- 
no-mauritaniană Simar.

în spiritul politicii sale de soli
daritate activă cu popoarele afri
cane, cu toate popoarele care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare. România socialistă ur
mărește cu interes și simpatie’ 

- eforturile poporului mauritanian 
pentru consolidarea independenței 
șl făurirea unei vieți noi.

între țara noastră și Republica 
Islamică Mauritania s-au statorni
cit relații de prietenie și colabo
rare, care cunosc o evoluție as
cendentă. O contribuție de cea mai 
mare însemnătate la realizarea 
acestei evoluții pozitive au adus-o 
convorbirile la nivel înalt, care 
prin acordurile șî înțelegerile con
venite stimulează dezvoltarea co
laborării bilaterale pe cele mai 
diverse planuri. Declarația comună 
și celelalte documente semnate cu 
prilejul recentei întîlniri de la 
București dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și locotenent- 
colonelul Mohamed Khouna Ould 
Haidalla prevăd extinderea schim
burilor comerciale și realizarea de 
Obiective prioritare pentru dez
voltarea economică a Mauritaniei. 
în special în domeniile pescuitului, 
hidraulicii, agriculturii, industriei 
agroalimentare, minelor etc.

Ridicarea pe o treaptă tot mai 
înaltă a conlucrării româno-mau- 
ritaniene corespunde pe deplin in
tereselor celor două țări și po
poare, cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Duminică au început convorbirile 
oficiale dintre ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 

Apdifei. și minis
trul de stat pentru afacerile externe 

?ali4 Sultanatului Oman, Yousuf Al 
1-u.rAiawt'sAbdailaW .oiuioc

Cei doi miniștri au procedat la o 
trecere în revistă a relațiilor sta
tornicite între România și Oman, 
evidențiind cu satisfacție cursul as
cendent al colaborării reciproc a- 
vantajoase dintre cele două țări. De 
ambele părți au fost reliefate, tot
odată, posibilitățile largi existente 
în direcția extinderii și aprofundă
rii conlucrării dintre țările noastre 
pe tărîm politic, economic și 
domenii de activitate și s-a 
mat dorința de a se dezvolta 
tor raporturile bilaterale. în 
ambelor țări și popoare, al 
păcii și colaborării internaționale. 
Analiza domeniilor de conlucrare 
de interes comun a prilejuit identi
ficarea de noi posibilități de lărgire 
și întărire a colaborării dintre țările 
noastre. îndeosebi în ceea ce pri
vește sporirea volumului și diversi
ficarea schimburilor comerciale, i- 
nițierea de acțiuni de cooperare 
economică.

în cursul convorbirilor au fost a- 
bordate, totodată, principalele pro
bleme ale vieții politice mondiale. 
S-a exprimat hotărîrea celor două 
guverne de a conlucra pe plan in
ternațional pentru reducerea încor
dării și reluarea politicii de destin
dere. securitate și independentă na
țională.

A fost reliefată de ambele părți 
însemnătatea primordială a luptei 
pentru pace, pentru dezarmare, și în 
primul rind pentru dezarmare nu
cleară. necesitatea sporirii efortu
rilor pentru lichidarea subdezvoltă
rii și x instaurarea unei noi ordini 
econdmice internaționale. In con-

in alte 
expri- 
în vii- 
folosul 
cauzei

textul problematicii legate de stin
gerea conflictelor și focarelor de 
încordare pe cale pașnică, prin tra
tative. o atenție specială s-a acor
dat evoluție: situației' din Orientul 

și durabilă a problemelor din aces
te regiuni ale lumii.

A fost pusă în evidență importan
ța consolidării unității țărilor în 
curs de dezvoltare, participării lor 
active la rezolvarea tuturor marilor 
probleme ale lumii contemporane, 
creșterii rolului lor în ansamblul 
vieții internaționale.

★
Luni s-au încheiat la București 

convorbirile oficiale dintre ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România. Ștefan Andrei, și 
ministrul de stat nentru afacerile 
externe al Sultanatului Oman. You
suf Al Alawi Abdullah.

In cadrul ultimei runde a convor
birilor. au fost convenite domenii
le de lărgire a colaborării si măsu
rile ce se vor întreprinde pentru 
a aprofunda cooperarea economică 
și tehnico-stiintifică dintre cele două 
țări, precum și intensificarea schim
burilor comerciale româno-omaneze. 
De asemenea, au fost evidențiate 
posibilitățile de întărire a conlucră
rii dintre România si Oman pe plan 
international in vederea sporirii con
tribuției celor două țări la soluțio
narea problemelor majore care con
fruntă omenirea.

S-a apreciat că extinderea colabo
rării bilaterale și pe tărîm interna
țional româno-omaneze servește in
teresele celor două popoare, este în 
folosul cauzei păcii, destinderii, 
securității și înțelegerii din întreaga 
lume.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

din Orientul
'ilftilui, căilor

La invitația C.C. al P.C.R., între 
21—28 noiembrie a.c.. ne-a vizitat 
tara o delegație a Partidului Afri
can al Independentei din Guineea 
și Capul Verde (P.A.I.G.C). condu
să de Vasco Cabral, membru al Bi
roului Politic, secretar permanent al 
C.C. al P.A.I.G.C. în timpul șede
rii în România, delegația a avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R.. la Consi- 

' liul Central al U.G.S.R. C.C. al 
U.T.C.. Consiliul Național al Femei
lor si la Comitetul județean Bihor 
al P.C.R.. a vizitat obiective econo
mice si soeial-culturale din Bucu
rești si din județele Giurgiu si Bi
hor.

Delegația P A I.G.C. a fost primită 
de tovarășul Miu Dobrescu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R. Con
ducătorul delegației. Vasco Cabral, a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nico’.ae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. un cald salut prietenesc și cele

mai bune urări de sănătate si fe
ricire personală, de prosperitate si 
succese pentru poporul român, din 
partea lui Joao Bernardo Vieira, se
cretar general al P.A.I.G.C.. pre
ședintele Consiliului Revoluției din 
Guineea Bissau.

în humele tovarășului Nicolae 
Ceausescu, tovarășul Miu Dobrescu 
a rugat pe oas-ete să transmită to
varășului Joao Bernardo Vieira calde 
mulțumiri pentru mesajul adresat, 
împreună cu urări de sănătate si 
fericire personală, de progres si bu
năstare pentru poporul din Guineea 
Bissau.

în cadrul întîlnirii s-a făcut o in
formare reciprocă asuora principa
lelor preocupări ale celor două par
tide. realizîndu-se. totodată, un 
schimb de păreri cu privire la une
le probleme ale situației internațio
nale.

Cu prilejul acestei vizite s-a sem
nat un Acord de cooperare între 
P.C.R. și P.A.I.G.C.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 19,30; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : O zi de odihnă 
— 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul și 
Margareta — 18.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta și funcționarul — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi 
tineri din Verona — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 19,30; (sala Studio) : Trăsura 
la scară — 19.
• Teatrul Glulești (sala Maiestic, 
14 72 34) ; Șapte martori ■— 19; (la 
clubul Constructorul) : Opinia publi
că — 19,30; (la Institutul Pasteur) : 
De-a pururi glorie — 14,30.

• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30; (șala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită —■ 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 19.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 18.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Teatrului „Ion Vasilescu") : Dana și... 
Leul — 10; (clubul Constructorul) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 11; 15.
• Circul București (110120): Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19,30.
• Estrada Armatei (13 60 64) : Estrada 
în croazieră — 19,30.
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MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ Cu prilejul „Zilei internaționale de solidaritate cu poporul palestinian" Cronica zilei

A IUGOSLAVIEI SOCIALISTE

Tovarășului MIKA ȘPILIAK
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, în numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
meu personal, vă adresez dumneavoastră, Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, popoarelor 
Iugoslaviei vecine și prietene un cald salut, cordiale feli
citări, împreună cu urările de noi succese in munca dedi
cată înfloririi patriei, de prosperitate și fericire.

Amintindu-mi cu vie satisfacție de convorbirile pe care

BELGRAD 
le-am avut recent la București, doresc să exprim con
vingerea că, acționînd împreună, in spiritul hotărîrilor 
și înțelegerilor convenite, raporturile de prietenie, soli
daritate și strînsă 
popoarele noastre 
interesul reciproc, 
naționale, păcii și 
lume.

conlucrare dintre țările, partidele și 
se vor dezvolta tot mai puternic. în 
al cauzei socialismului, independenței 
colaborării în Europa și in întreaga

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului DRAGOSLAV MARKOVICI
Președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 

BELGRAD
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, al tuturor comuniștilor români și al meu perso
nal, vă adresez dumneavoastră. Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, tuturor 
comuniștilor si oamenilor muncii din tara dumneavoastră 
cordiale felicitări cu prilejul sărbătorii naționale a Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia și cele mai bune 
urări de noi succese în activitatea consacrată propășirii 
și Înfloririi Iugoslaviei socialiste.

Dind o apreciere deosebită evoluției ascendente a rela
țiilor dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor -din Iugoslavia, dintre România și Iugoslavia in 
toate domeniile, sintem hotăriți să acționăm pentru întă
rirea continuă a prieteniei, solidarității și colaborării pe 
multiple planuri dintre partidele și țările noastre, in con
formitate cu aspirațiile fundamentale ale poporului român 
și popoarelor iugoslave, in interesul cauzei socialismului, 
înțelegerii și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

TELEGRAME

Președintelui celei de-a 38-a sesiuni a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite, JORGE ILLUECA

Secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, JAVIER PEREZ DE CUELLAR
> NEW YORK

Președintelui Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei 
Tovarășul YASSER ARAFAT

TUNIS
de 
de 
Și

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă tovarășei Milka Planinț, 
președintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, prin 
care. în numele guvernului român 
si al său personal. îi adresează, cu 
prilejul sărbătorii naționale a Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia. felicitări cordiale si cele 
mai bune urări de prosperitate și 
progres popoarelor Iugoslave prie-

tene. precum și de fericire persona
lă. Totodată, se exprimă convingerea 
că relațiile trainice de prietenie și 
colaborare pe multiple planuri din
tre țările noastre se vor dezvolta și 
în continuare. în interesul reciproc, 
al cauzei socialismului, progresului 
si păcii in lume.

Cu același prilej, tovarășul Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale, a adresat o telegramă de 
felicitare tovarășului Voio Srzentici,

președintele Adunării R.S.F. Iugo
slavia. iar tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, o tele
gramă de felicitare tovarășului Lazar 
Moisov. secretar federal pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia.

Au trimis, de asemenea, telegrame 
de felicitare organizații de partid, 
de masă si obștești, instituții cen
trale din tara noastră organizațiilor 
și instituțiilor similare din R.S.F. Iu
goslavia.

Popoarele frățești ale Iugoslaviei 
sărbătoresc astăzi un eveniment de 
cea mai mare însemnătate istorică. 
La 29 noiembrie 1943, în plină ocu
pație hitleristă asupra celei mai 
mari părți a Europei, reprezentan
ții popoarelor Iugoslaviei, care 
luptau eroic împotriva cotropitori
lor naziști, s-au reunit în localita
tea Iaițe, intr-una din zonele eli
berate — în cadrul celei de-a doua 
sesiuni a Comitetului Antifascist 
de Eliberare Națională — și au 
hotărit transformarea țării intr-un 
stat al oamenilor muncii. Acest 
eveniment de seamă înfăptuit sub 
conducerea și din impulsul hotări- 
tor al partidului comunist, iri Mri'- 
te cu Iosip Broz Tito, a dat un 
avînt și mai puteri’" 
berare, noi și noi 
smulse de sub ocupația hitle
ristă. După doi ani, tot la 29 no
iembrie. dind expresie voinței ma
selor și încununînd lupta lor plină 
de dîrzenie pentru eliberare națio
nală și socială, pentru un viitor 
mai bun, Adunarea Constituantă, 
întrurfită la Belgrad, a abolit mo
narhia și a proclamat Iugoslavia 
ca Republică Populară Federativă.

Devenite stăpîne pe soarta lor, și 
biruind numeroase dificultăți, po
poarele iugoslave au înfăptuit, sub 
conducerea Uniunii Comuniștilor, 
adinei prefaceri revoluționare. Prin 

po- 
țării.

eforturile unite ale. tuturor 
poarelor și naționalităților 
Iugoslavia, odinioară țară cu eco
nomie agrară înapoiată, a devenit, 
în anii socialismului, un stat cu 
dezvoltare industrială medie. Crea
rea unei industrii puternice și di
versificate, a unei agriculturi mo
derne a asigurat sporirea de cir
ca șapte ori a venitului național. 
Au cunoscut o continuă înflorire 
știința, învățăminitul, cultura, a 
crescut nivelul de trai, material și 
spiritual al popoarelor iugoslave. 
Totodată, R.S.F. Iugoslavia s-a 
afirmat ca un factor activ al vieții 
internaționale, desfășurînd o amplă 
activitate în cadrul mișcării de 
nealiniere, ca și al „Grupului ce
lor 77“, pentru o politică nouă de 
pace, înțelegere și colaborare, egală 
în drepturi, intre popoare.

Popoarele Iugoslaviei nutresc 
sentimente de justificată mîndrie 
pentru înfăptuirile lor și, în strînsă

unitate, depun eforturi pentru înăl
țarea țării pe noi trepte de progres 
și civilizație.

In prezent, viața social-economi
că și politică a țării vecine este do
minată de preocupările pentru în
făptuirea obiectivelor celui de-al 
XII-lea Congres al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. In virtutea 
liniilor directoare stabilite de con
gres, în intreaga țară se desfășoară 
o intensă activitate pentru diminua
rea și înlăturarea efectelor negative 
ale crizei economice mondiale, pen
tru traducerea în viață a progra
mului de redresare la nivel federal, 
menit.să asigure o bază unitară 

' eforturilor de dez’frăltare permanen
tă a țării. în această direcție, se 
p dtadț accent uliței» Wens ificarea e- 
fortului propriii,- creșter®!P*produc- 
tivității muncii, realizarea unui re
gim sever de economii îndeosebi în 
domeniul energiei, creșterea expor
tului — măsuri în strînsă împletire 
cu perfecționarea continuă a auto- 
conducerii. întărirea rolului condu
cător al clasei muncitoare în in
treaga viată socială.

în virtutea tradiționalelor senti
mente prietenești care ne leagă de 
veacuri de popoarele iugoslave ve
cine, poporul nostru se bucură sin
cer de succesele acestora în propă
șirea țării și participă cu tot su
fletul la sărbătoarea lor națională.

Fructificînd la un nivel superior 
tradițiile seculare de solidaritate in 
lupta comună a popoarelor din cele 
două țări împotriva dominației și 
asupririi străine, pentru eliberare 
națională și socială, pentru dezvol
tare liberă și independență, rapor
turile de strînsă prietenie și cola
borare româno-iugoslave au înflo
rit puternic in anii socialismului. 
Spre satisfacția reciprocă, aceste 
raporturi urmează un curs mereu 
ascenden t, pa baza o rinei.o iilor a tît 
de rodnice de relații interstatale 
— principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne, avan
tajului reciproc și Întrajutorării 
tovărășești.

In întărirea continuă a prieteniei 
între popoarele noastre, în dezvol
tarea conlucrării lor multilaterale 
își găsesc materializare strânsele

legături de solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, înțe
legerile convenite în cadrul frec
ventelor convorbiri la cel mai înalt 
nivel. Intilnirile dintre președintele 
Nicolae Caaușescu și președintele 
Iosip Broz Tito au marcat, de fie
care dată, momente de însemnătate 
hotăritoare in imoulsionarea puter
nică a ansamblului colaborării. A- 
ceasită tradiție a contactelor la 
nivelul cel mai înalt a fost conti
nuată în mod sistematic în toți 
acești ani. Așa cum se știe, hotăriri 
de mare însemnătate pentru inten
sificarea relațiilor reciproc? au fost 
adoptate în cadrul convorbirilor pe 
eftre toxarășul Nicol.-.o ■ C^yf^u. . 
ldki avufc La incepuțți Țțpții .npțepi.r;,,. 
brie, la București, cu tovarășul 
Mika Șpiliak, președintele Prezi
diului Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, hotăriri care, sin
tetizate în Declarația comună, con
stitute un program concret de ac
țiune. Documentul subliniază astfel, 
hotărirea ambelor țări de a spori 
substanțial volumul schimburilor 
reciproce, paratei cu extinderea 
cooperării și specializării în pro
ducție. in dezvoltarea colaborării 
pe plan tehnico-șt.iințific și cultural, 
in alte domenii de interes oomun.

Pe plan initemaționcl, România și 
Iugoslavia conlucrează îndeaproape 
în eforturile pentru oprirea cursu
lui spre confruntare și război, pen
tru încetarea amplasării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune in 
Europa și retragerea și distrugerea 
celor existente, pentru înfăptuirea 
dezarmării, îndeosebi nucleare, re
luarea politicii de destindere și 
pace, creșterea continuă a rolului 
țărilor mici și mijlocii, statelor 
nealiniate și în curs de dezvoltare, 
abolirea politicii de forță, respec
tarea dreptului imprescriptibil al 
fiecărui popor de a-și făuri pro
priul destin.

Cu prilejul marii sărbători națio
nale a popoarelor iugoslave, poporul 
român 13 adresează cete mai calde 
felicitări, precum și urarea de a 
dobîndi noi și mari victorii in în
făptuirea obiectivelor stabilite de 
cei de-al XII-lea Congres al U.C.I. 
pe calea înfloririi și prosperității 
patriei lor socialiste.

Există un loc pe colina Kalemag- 
dan de unde ochiului i se deschide 
încintătoarea panoramă a revărsării 
Savei în Dunăre, iar privirea poate 
cuprinde aproape in întregime noul 
Belgrad. Sint imagini care merită a 
fi reținute, nu numai pentru frumu
sețile pe care le dezvăluie, ci, mai 
ales, pentru că ajută la înțelegerea 
marilor transformări pe care le-au 
cunoscut Belgradul și, în general, 
Iugoslavia în anii construcției so
cialiste.

...Belgradul a constituit de-a lun
gul timpului ținta a numeroase a- 
tacuri din partea unor forțe străine. 
Nu o dată, nu de cinci sau de zece 
ori, ci de 40 de ori a fost ocupat 
„Orașul alb". De 40 de ori locuitorii 
săi l-au refăcut, pentru a putea trăi 
mai departe pe locurile pe care vie- 
țuiseră moșii și strămoșii lor. Versu
rile poetului Branko Milkovici : „Aici 
istoria și-a spus cuvintul cu voce 
tare" pot figura drept un sugestiv 
moto pentru viața atit de învolbu
rată a orașului.

Dacă pină la al doilea război mon
dial capitala s-a dezvoltat mai ales 
în perimetrul cuprins între cetatea 
Kalemagdan, dealul Avala și cele 
două cursuri de apă, fiecare dintre 
acestea constituind un gen de pavăză 
naturală pentru oraș — în ultimii ani 
ea a irumpt dincolo de Sava unde 
se înalță astăzi noiil Belgrad.

Vechiul oraș este acum înconjurat 
de cartiere noi, de fapt mici orășele 
cu cite circa 5 009 de locuințe mo
derne, cu dotări social-edilitare co
respunzătoare. 20 la număr, aceste 
cartiere, în care locuiesc de la 20 000 
la 40 000 de locuitori, reprezintă fie
care un gen de carte de identitate a 
ipostazelor noului în „Orașul alb". In
tre ele se distinge „Noul Belgrad", 
in care s-au construit circa 90 000 de 
locuințe. Impresionează nu numai 
ritmul de construcție, eleganța noilor 
edificii, ci, deopotrivă, priceperea 
cu care au fost învinse o serie de

Meleaguri
condiții naturale vitrege. Pe locul 
pe care se întinde astăzi noul oraș 
erau cindva o imensă mlaștină, nu
meroase smircuri de apă care au so
licitat lucrări suplimentare de dre- 
nare, turnarea unor temelii solide, 
înfățișarea orașului nou răsplătește 
din plin eforturile făcute. Siluetele 
zvelte ale clădirilor, dintre care unele 
ajung la peste 30 de etaje, noile 
perle ale arhitecturii, cum sint „Cen
trul Sava", hotelul „Iugoslavia" etc., 
șoselele largi ce se întîlnesc în bucle 
de unde se răsfiră iarăși pentru a 
îmbrățișa din nou orașul, spațiile

Marcarea la 29 noiembrie a „Zilei internaționale 
solidaritate cu poporul palestinian1' îmi oferă prilejul 
a reafirma, in numele Republicii. Socialiste România 
al meu personal, sentimentele de caldă prietenie pe care 
poporul român le nutrește față de poporul palestinian, 
sprijinul ferm, consecvent, acordat cauzei sale juste și 
eforturilor pentru realizarea drepturilor sale naționale 
legitime, inalienabile, la autodeterminare, la crearea unui 
stat propriu, independent.

Anul acesta, manifestarea solidarității cu poporul pa
lestinian are loc in condiții deosebit de complexe și con
tradictorii, de încordare în raporturile dintre state, de 
inrăutățire a climatului internațional.

La agravarea climatului politic internațional a contri
buit intr-o măsură însemnată și menținerea în continuare 
a situației încordate din Orientul Mijlociu, datorată lipsei 
de progrese pe calea reglementării problemei poporului 
palestinian, faptului că nu s-a reușit să se treacă la an
gajarea unui proces amplu și viabil de negocieri care să 
conducă la o soluționare globală a conflictului din zonă, 
la instaurarea unei păci juste și durabile în această 
regiune atît de frămîntată a lumii. în același timp, o 
puternică ipfluență negativă a jucat-o situația gravă din 
Liban, rezultat, în primul rînd, al intervenției militare 
și menținerii trupelor israeliene pe teritoriul 
țări, al creșterii confruntărilor din Liban.

Se poate afirma cu îndreptățită convingere 
Iuția negativă a situației din Orientul Mijlociu dove
dește încă o dată, cu toată claritatea, că singura cale pe 
care trebuie să se meargă în vederea reglementării 
problemelor din această zonă este cea a soluției poli
tice, a dialogului, a negocierilor directe, oricît ar fi ele 
de anevoioase.

Evoluția situației a impus cu și mai multă vigoare 
adevărul că latura esențială a conflictului din Orientul 
Mijlociu o constituie problema poporului palestinian, ,fără 
a cărei rezolvare nu se poate ajunge la o pace globală, 
justă și durabilă, ceea ce reclamă retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, 
soluționarea problemei poporului palestinian prin asi
gurarea dreptului său la autodeterminare și crearea pro
priului său stat independent, garantarea independenței 
și suveranității tuturor statelor din această regiune.

Doresc să folosesc și acest prilej pentru a sublinia în 
mod deosebit convingerea mea că soluționarea deplină a 
problemei poporului palestinian, recunoașterea și respec
tarea drepturilor sale inalienabile trebuie să conducă 
la realizarea aspirațiilor sale firești de a-și întemeia un 
stat propriu, independent. în care să-și poată concentra 
eforturile pe calea dezvoltării, progresului și bunăstării. 
In Orientul Mijlociu există loc atît pentru statul pales
tinian independent, cit și pentru statul Israel, intre ele 
fiind necesar să se ajungă în final la relații de coexis
tență pașnică și bună vecinătate, ceea ce corespunde pe 
deplin intereselor celor două popoare, ale celorlalte 
popoare din zonă, ale păcii și securității în întreaga lume.

acestei

că evo-

In vederea realizării acestui scop fundamental pentru 
pacea în zonă, consider că se impune să fie intensificate 
eforturile politico-diplomatice, inclusiv in cadrul Organi
zației Națiunilor Unite, pentru a se ajunge la convocarea 
unei conferințe internaționale, sub egida și cu partici
parea activă a O.N.U., la care să ia parte toate părțile 
interesate, inclusiv O.E.P. — singurul reprezentant legitim 
al poporului palestinian — precum și Uniunea Sovietică 
și S.U.A. și alte state care pot să-și aducă o contribuție 
pozitivă la soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu.

In spiritul raporturilor de solidaritate militantă și de 
strînsă prietenie existente între poporul român și poporul 
palestinian, îmi exprim convingerea că, prin eforturi sus
ținute, disensiunile apărute în ultima vreme în cadrul 
organizației Al-Fatah, al mișcării palestiniene în general, 
vor fi depășite în cel mai scurt timp, prin soluțipnarea 
lor de către palestinienii înșiși, pe calea tratativelor, în 
conformitate cu interesele 
tinian.

în actualele împrejurări 
nizației pentru Eliberarea 
ședințele Comitetului său 
stituie o necesitate vitală pentru asigurarea drepturilor 
poporului palestinian la autodeterminare și la edificarea 
unui stat propriu, independent, pentru pacea 
in lume.

Consider, de asemenea, că, în interesul 
globale a situației din Orientul Mijlociu, este 
se ajungă grabnic la retragerea necondiționată a trupelor 
israeliene din Liban, la realizarea unei largi reconcilieri 
a forțelor politice și sociale libaneze, pentru asigurarea 
independenței, suveranității, unității naționale și integri
tății teritoriale a Libanului.

La marcarea în acest an a „Zilei internaționale de soli
daritate cu poporul palestinian" doresc să subliniez că 
Republica Socialistă România, poporul român își vor 
aduce în continuare întreaga contribuție la eforturile 
pentru soluționarea trainică și dreaptă a problemelor din 
Orientul Mijlociu, la instaurarea în această zonă a unei 
păci globale, la înfăptuirea drepturilor legitime, naționale 
ale poporului paJestinian prieten, sub conducerea O.E.P., 
la autodeterminare, la crearea unui stat propriu.

îmi exprim, totodată, convingerea că Organizația Na
țiunilor Unite poate și trebuie să joace un rol tot mai 
activ în eforturile de soluționare a conflictului din Ori
entul Mijlociu, a problemei poporului palestinian și, în 
general, pentru lichidarea și reglementarea pe cale poli
tică a tuturor stărilor de tensiune și conflict dintre state, 
pentru oprirea înrăutățirii situației internaționale care in 
momentul actual este agravată de trecerea în ultimele 
zile la aducerea și amplasarea în Europa de noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune, pentru triumful poli
ticii generale de pace, securitate, dezarmare, colaborare 
și respect al independenței națională a tuturor popoare
lor lumii.

supreme ale poporului pales-

internaționale, unitatea Orga- 
Palestinei, in frunte cu pre- 

Executiv, Yasser Arafat, con-

în zonă șl

soluționării 
necesar să

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Solidaritate tu cauza dreaptă a poporului palestinian

’i' r
■r.t n.....

Printre inițiativele marcante pe 
plan mondial, in sprijinul popoare
lor care luptă pentru a dispune 
liber de propriile lor destine, un 
loc important îl ocupă hotărirea 
adoptată.. în decembrie .1977 ..de . 
Adunarea Generală a O.N.U. cu 
prîVifg .lit instituiri#'1,„Zilei 
nâți&iaîe- de solidaritate- cu țiățSBTfll™ 
palestinian" — în fiecare an, la 29 
noiembrie. Aceasta constituie un 
nou prilej de a se impune atenției 
comunității internaționale situația 
poporului palestinian, necesitatea 
împlinirii drepturilor sale legi- . 
time de. a trăi intr-un stat propriu, 
liber și independent. Este o reali
tate că problema palestiniană re
prezintă problema centrală a rea
lizării unei reglementări globale, 
juste și durabile în Orientul Mij
lociu, care să permită tuturor po
poarelor din zonă să-și consacre 
eforturile muncii pașnice, progre
sului lor multilateral.

MESAJUL ADRESAT DE TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
PREȘEDINTELUI ACTUALEI
SESIUNI A ADUNĂRII GENE
RALE A O.N.U., SECRETARULUI 
GENERAL AL O.N.U., PRECUM 
ȘI PREȘEDINTELUI COMITETU
LUI EXECUTIV AL ORGANIZA
ȚIEI PENTRU , ELIBERAREA PA
LESTINEI dă o nouă si elocven
tă expresie poziției consecvente a 
României socialiste în sprijinul so
luționării problemei poporului pa
lestinian în conformitate cu inte
resele fundamentale ale acestuia, 
cu interesele păcii și securității in 
această regiune.

Pentru poporul român, ale cărui 
sentimente de prietenie și simpa
tie față de popoarele' arabe sint 
bine cunoscute, ziua de azi oferă 
încă un prilej de a-și reafirma soli
daritatea militantă cu lupta dreaptă 
a poporului palestinian, sub condu-

cerea Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Țara noastră a spri
jinit întotdeauna drepturile inalie
nabile ale poporului palestinian, i-a 
acordat sprijin multilateral — 
politic!; diplomatic, matdriâi i — $ 
a adus -o Importantă cdritrit>tiție“ _______ __ v—
la HftMW«rfea,a»auzei sâ»t>JU8te'Oft f"’peniteMi'te imțn'rtiriă, desiguri15Wb 
plan Thferriățîohal. AȘă-cunî “Se ’ celelalte felâte arabe din Orientul 
știe, România a fost printre pri
mele țări care au recunoscut Or
ganizația pentru Eliberarea Pales
tinei, unicul reprezentant legitim 
al poporului palestinian, la Bucu
rești existînd de mai mulți ani o 
reprezentanță a O.E.P. Cu aceeași 
consecvență, Romania a militat și 
militează pentru realizarea unei 
reglementări globale, 
rabile a conflictului 
Mijlociu.

In cuvîntările și 
secretarului general 
nostru, în documentele oficiale ale 
Partidului Comunist Român, ale 
României socialiste s-a subliniat 
cu fermitate că rezolvarea proble
mei palestiniene constituie com
ponenta esențială, fundamentală a 
edificării unei păci durabile în 
această parte a lumii. „Româ
nia — declara tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — ș-a pronunțat și 
a acționat întotdeauna 
lutionarea pe calea 
politice a problemelor 
tul 
tele 
altă 
rea 
zării unei păci juste și trainice în 
Orientul Mijlociu. Aceasta presu
pune retragerea Israelului din teri
toriile ocupate în urma războiului 
din 1967, soluționarea problemei 
palestiniene pe baza dreptului la 
autodeterminare și la realizarea 
unui stat palestinian independent,

asigurarea in același timp a unor 
relații de bună vecinătate și garan
tarea integrității și suveranității 
fiecărui stat din Orientul Mijlociu. 
Noi am spus, nu o dată, că există 
loc și trebuie să coexiste atit Israe
lul, eit și un Șțat palestinian Înde- Oi nii i 7 î “ ■ ■ J 2 • 1 fi

juste și du- 
din Orientul

interviurile 
al partidului

pentru so- 
tratativelor 
din Orien- 
evenimen- 

nu există o
Mijlociu. Viața, 
au demonstrat că 
cale decit tratativele, in vede- 
unei soluții globale și a reali-

— - —---------  Orientul
Mijlociu". Țara noastră consideră, 
de asemenea, că în actualele îm
prejurări este necesară organizarea 
unei conferințe internaționale cu 
participarea tuturor statelor și păr
ților interesate — inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palesti
nei, ca reprezentant unic al po
porului palestinian — care să ducă 
la reglementarea tuturor probleme
lor. și în primul rînd 
poporului palestinian.

Ca prieten apropiat 
poporului palestinian, 
mân, reafirmîndu-și 
cu lupta O.E.P., sub

a problemei

și sincer al 
poporul ro- 
solidaritatea 

conducerea 
președintelui Yasser Arafat, își ex
primă speranța că actualele disen
siuni si confruntări armate fratri
cide vor lua sfîrșit în mod deplin 
si definitiv, că se vor putea găsi 
soluții care să conducă la refacerea 

. și întărirea unității de acțiune a 
mișcării palestiniene, la întărirea 
O.E.P. și consolidarea rolului său 
în soluționarea crizei din Orientul 
Mijlociu — în interesul tuturor po
poarelor acestei zone, al păcii mon
diale.

Cu prilejul „Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul palesti
nian", poporul român iși reafirmă 
sentimentele de caldă prietenie față 
de poporul palestinian, hotărirea 
de a-i acorda in continuare între
gul sprijin in lupta pentru afir
marea drepturilor sale legitime 
inalienabile.

Nicolae N. LUPU
- --------------------------------------- ■ i

reînnoite
S-a construit autostrada care trece 
prin Belgrad și. cu această ocazie, 
s-au îmbunătățit condițiile de circu
lație pe o serie întreagă de străzi, 
în prezent se lucrează la moderni
zarea liniilor de cale ferată, la con
strucția multor poduri și tunele. iar 
în următorul cincinal urmează să în
ceapă lucrările de construcție a me
troului. planul principal in această 
direcție fiind deja adoptat

Tot in ultima perioadă s-au înăl
țat noi instituții social-culturale : 
poșta, banca, noul centru clinic cu o 
suprafață de 50 000 de metri pătrați.

t V

însemnări de călătorie din R. S. F. Iugoslavia

verzi abundente și îngrijite alcătuiesc 
imaginea unui oraș modern, adevă
rată oglindă a anilor socialismului.

„Construcțiile de locuințe — ne 
spune Milorad Vidakovici, director 
tehnic al Institutului pentru construc
ția și reconstrucția orașului — au 
reprezentat o preocupare prioritară 
in toți acești ani. Să rememorăm : 
in anii ’50—’60 Belgradul absorbea 
anual 40 000—50 000 de oameni, care 
lucraseră pină atunci in agricultură. 
Afluență mare, căreia am căutat să-i 
facem față intensificând ritmul con
strucțiilor de locuințe. Se ridicau 
circa 12 000 de locuințe noi anual. In 
ultimii ani, afluența de care am vor
bit a scăzut la 10 000—15 000 de oa
meni. In ultimul cincinal am construit 
in oraș circa 40 000 locuințe, iar in pe
rioada pină in 1985 vom construi 
aproape tot atitea. Nu a fost negli
jat nici vechiul centru, cu deosebirea 
că aici accentul cade pe renovarea și 
adaptarea fondului locativ existent, 
pentru a se ridica gradul de confort".

O mare atenție a fost acordată 
modernizării infrastructurii orașului.

Academia sanitară militară, hotelul 
„Intercontinental" și altele.

Ofensiva noului este ușor de de
pistat nu numai la Belgrad. Peste 
tot. fie că te afli la Liubliana. Za
greb sau la Titograd, la Saraievo 
sau Skoplie te întîmpină construcții 
și cartiere noi, constați cu bucurie că 
aceste orașe, ca și celelalte locali
tăți și. odată cu ele. tara întreagă 
și-au schimbat înfățișarea. prin 
munca unită a locuitorilor săi adău- 
gindu-și noi frumuseți și realizări, 
care. în mod firesc, constituie cea 
mai elocventă expresie a rodniciei 
acestor ani. a justeței opțiunii pen
tru socialism pe care popoarele țării 
vecine și prietene au făcut-o cu pa
tru decenii în urmă.

In prezent, viața social-economică 
și politică a Iugoslaviei este domi
nată de efortul pentru înfăptuirea 
obiectivelor celui de-al XII-lea Con
gres al U.C.I., pentru învingerea di- 
ficult^ilor care decurg din trecerea 
tării de la dezvoltarea preponderent 
extensivă la cea de tip intensiv, din 
influentele negative ale crizei eco

nomice mondiale, din persistența 
manifestărilor inflaționiste ; se ridi
că. de asemenea, probleme de asigu
rare a cerințelor de energie, creșterea 
productivității muncii și a competiti
vității produselor la export. In aceste 
direcții au fost adoptate programe de 
redresare la nivel federal menite să 
asigure o bază unitară eforturilor de 
dezvoltare permanentă a tării. Așa 
cum a reieșit din discuțiile purtate 
cu diferiți factori de răspundere, sar
cina majoră in această direcție o 
constituie utilizarea mai bună a ba
zei tehnico-materiale edificată în anii 
socialismului, realizarea de economii, 
creșterea considerabilă a productivi
tății muncii ca modalitate principală 
de sporire a competitivității, de mă
rire a volumului exportului.

O atenție prioritară se acordă, cum 
este și firesc, valorificării bazei pro
prii de materii prime, asigurării în 
cit mai mare măsură a 'necesarului 
de energie din resurse proprii. Prin
cipalul obiectiv, in acest context, îl 
constituie creșterea producției de 
cărbune, dat fiind că ponderea aces
tuia în rezervele energetice totale 
ale Iugoslaviei este de peste 80 la 
sută. Dealtfel. în primele nouă luni 
ale anului s-a obținut o producție 
de cărbune de peste 42 milioane 
tone, ceea ce reprezintă .o creștere 
de 8.3 la sută comparativ cu inter
valul similar de anul trecut.

Numitorul comun al tuturor aces
tor preocupări îl constituie conștiin
ța muncii libere, a înaltei calități pe 
care trebuie să o înregistreze acti
vitatea economică și de producție, 
ca o condiție esențială a progresu
lui continuu, neîntrerupt al întregii 
țări. Sau cum ne spunea sugestiv un 
interlocutor : „Cheia succeselor vii
toare stă in calitatea muncii noas
tre".

Paul DOBRESCU

15,00 Telex
15,05 Viața școlii
15.20 Secvențe albaneze
15.30 Clubul tineretului
15,50 Orașe iugoslave
16,00 Agrozootehnia pe înțelesul tuturor, 

îndrumări tehnice pentru lucrăto
rii din agricultură

16.20 Desene animate
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Energia — o problemă a tuturor
20,35 Memoria documentelor. 65 de ani 

de la făurirea statului național 
unitar român. Partidul Comunist 
Român — continuator și păstrător 
al celor mai înalte tradiții de

luptă pentru unitate națională, 
pentru suveranitate, pentru viață 
liberă, independentă

21,05 Teatru TV : „Frații" — scenariu 
pentru televiziune de Ioana Vuș- 
dea. Premieră pe țară. Partea I : 
,,Flacăra nestinsă" (color). îri dis
tribuție : Silviu Stănculescu, Mir
cea Albulescu, Dinu Manolache, 
Florin Călinescu. Costel Constan
tin, Cornelia Oseciuc, Zalânyi 
Gyula, Vistrian Roman, ștefan 
Radof, Vladimir Găitan, Vasile Ni- 
țulescu, Nicolae Dinică, Dumitru 
Rucăreanu, Mihai Dobre, Dana 
Cosma, Nicolae Călugărița, Anca 
Pandrea, Cristian Molfeta, Ion 
Ghiciu, Ivan Ranja și copiii Mihai 
Mitoșeru, Anca Ilinca Nanoveanu. 
Ionuț Gheorghiu. Regia artistică : 
Nae Cosmescu

22,20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

Luni după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București, pri
marul general al Capitalei, a avut o 
întrevedere cu Abdullah Tirtil, pri
marul municipiului Istanbul, care, 
in fruntea unei delegații, face o 
vizită in țara noastră.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații existente in
tre România și Turcia, relații care 
se dezvoltă continuu, în spiritul 
Înțelegerilor convenite cu prilejul 
întilnirilor și convorbirilor la nivel 
înalt. A avut loc, de asemenea, un 
schimb de informații privind modul 
de organizare și activitate econo
mică. social-culturală și edilitar- 
gospodărească a celor două munici
palități.

A luat parte Nahit Ozgiir, amba
sadorul Turciei la București.

★
Luni la amiază, la Muzeul ds isto

rie a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România s-a deschis expoziția „Iu
goslavia 1943—1983".

La vernisaj au participat tovarășii 
Mihai Dulea și Mihai Nicolae, ad- 
juncți de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții 
buoureștene.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai cornului diplomatic.

In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, directorul muzeului, Nicolae 
Cioroiu, și ambasadorul R. S. F. Iu
goslavia la București, Milos Melov- 
ski, au evocat lupta antihitleristă 
victorioasă, dusă cu eroism de pa- 
trioții iugoslavi, luptă ale cărei prin
cipale momente sint larg ilustrate in 
expoziție. în continuare, a fost înfă
țișat drumul parcurs de popoarele 
Iugoslaviei în cei 40 de ani de liber
tate, subliniindu-se realizările ob
ținute de tara vecină și prietenă in 
acest răstimp. Relevîndu-se relațiile 
tradiționale dintre România și Iugo
slavia, relații ridicate în anii con
strucției socialiste pe o treaptă su
perioară, in alocuțiuni a fost subli
niată contribuția hotăritoare a întil-. 
nirilor la nivel înalt româno-i'ugo- 
slave pentru dezvoltarea și aprofun-. 
darea strinselor legături de prietenie 
și colaborare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, în interesul ne-, 
ciprac, al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii in lume.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Socialiste Federative Iugo
slavia. în Capitală a avut loc. luni 
după-amiază. o manifestare cultura
lă organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. în cadrul căreia s-au înfățișat 
impresii de călătorie din această 
tară. In continuare, au fost prezenta
te filme documentare iugoslave.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, I.R.R.C.S., ai unor organizații de 
masă și obștești, activiști de partid, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost de față Milos Melovski, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București; și membri ai ambasadei. >

■
La;cȘc«âla>'lWpSJi8în Pitești a avut; 

loc o adunate festivă consacrată 
sărbătoririi a 150 de ani de la în
ființarea primei școli de stat cu 
limba de predare română din loca
litate. In telegrama adresată cu 
acest prilej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, se 
spune :

Gîndurile noastre, ale tuturor ca
drelor didactice, elevilor, părinților, 
ale locuitorilor de pe aceste me
leaguri, se îndreaptă, pline de recu
noștință și dragoste fierbinte, către 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
fiul cel mai iubit al poporului 
nostru.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că. urmind neabătut strălucitul dum
neavoastră exemplu de muncă și de 
viață, vom munci și în viitor cu în
treaga răspundere pentru înfăptuirea 
politicii partidului în domeniul in- 
vățămîntului, a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, a indicații
lor dumneavoastră, astfel îneît șl 
prin rezultatele noastre învățămîntul 
românesc să devină tot mai mult 
un factor de progres și să asigura 
un nivel ridicat de cultură și civili
zație pentru întregul nostru popor.

★
Cu prilejul celei de-a 39-a aniver

sări a sărbătorii naționale a Repu
blici; Populare Socialiste Albania, 
Ziua eliberării patriei și a victoriei 
revoluției populare, ambasadorul 
acestei țări la București. Jordan 
Pani, a oferit, luni, o recepție.

Au participat Vasile Bulucea, mi
nistrul transporturilor și telecomu
nicațiilor. Ion Petre, ministrul con
strucțiilor industriale. Alexandru 
Roșu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționa
le. Maria Groza, adjunct al minis
trului afacerilor externe, reprezen
tanți ai conducerii altor ministere 
si instituții centrale, oameni de artă 
si cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

ȘTIRI SPORTIVE
O Luni a avut loc tragerea la 

sorți a „16“-imilor „Cupei Româ
niei" la fotbal, fază a competiției la 
care participă și echipele din divi
zia A. Iată programul meciurilor : 
Poiana Cîmpina—Chimia Rm. Vîl- 
cea : U.T. Arad—Poli. Iași ; Meta
lul Bocșa —A.S-A- Tg. Mureș : Me
talul Rădăuți—F.C. Argeș Pitești ; 
Petrolul Moinești—Dinamo Bucu
rești ; Viitorul Gheorgheni—F.C. 
Baia Mare ; Victoria Tecuci—Petro
lul Ploiești ; Cimentul Medgidia— 
Steaua București ; Dinamo Victoria 
București—S.C. Bacău ; Minerul 
Baraolt—Dunărea C.S.U. Galați ; 
Sportul muncitoresc Caracal—Cor- 
vinul Hunedoara ; Mureșul Luduș— 
Sportul studențesc București ; Ar
mătura Zalău—Jiul Petroșani; Pre
cizia Săcele—Rapid București ; C.S. 
Tîrgoviște —F.C. Olt ; Universitatea 
Craiova—F.C. Bihor Oradea.

Intilnirile se vor disputa în ziua 
de 7 decembrie, de la ora 13,00, pe 
terenurile echipelor de categorie in
ferioară, partidele dintre diviziona
rele A urmind să se desfășoare pe 
terenuri neutre.

® La Sofia s-au încheiat întrece
rile turneului internațional de ho
chei pe gheață pentru echipe de ju
niori ..Cupa prietenia". în ultima 
zi a competiției selecționata Româ
niei a întilnit formația Ungariei, 
p.e care a învins-o cu scorul de 8—6 
(1—3, 4—2, 3—1). Alte rezultate :
U.R.S.S.—Cehoslovacia 5—3 (1—1, 
3—1, 1—1) ; Polonia—R.D. Germană 
8—1 (4—1. 2—0. 2—0).

In clasamentul final, pe primul 
loc s-a situat echipa U.R.S.S., ur
mată de formațiile Cehoslovaciei, 
Poloniei, R.D. Germane, României, 
Ungariei și Bulgariei.

Tragerea specială 
Pronoexpres-Olimpic

Administrația de Stat Loto- 
Pronospart organizează miercuri 
30 noiembrie o nouă tragere 
specială Pronoexpres-Olimpic. a 
cărei formulă tehnică oferă par- 
ticipanților șanse multiple de 
mari succese. In cadrul a sase 
extrageri in trei faze, cu un to
tal de 38 de numere, se vor atri
bui ciștiguri in autoturisme 
„Dacia 1 300", mari sume de bani 
variabile și fixe (in frunte cu 
cele de 50 000 lei) și excursii in 
U.R.S.S. sau R.S. Cehoslovacă. 
Se poate juca pe variante sim
ple. variante combinate și com
binații „cap de pod", achitate 
sută la sută sau in cotă de 25 
la sută. Biletele de 25 lei va
rianta au drept de ciștiguri la 
toate extragerile. Marți, 29 no
iembrie 1983, este ultima zi de 
participare.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 29 noiembrie, ora 20 — 2 de
cembrie, ora 20. în țară : Vreme in 
curs de răcire. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai pronunțate în sud-estul 
țării. Vor cădea precipitații locale, pre- 
dominînd sub formă de ninsoare, ce 
se vor restrînge spre sfîrșitul interva
lului în regiunile din sud-estul țării.

VIntul va sufla slab pină la moderat, 
cu Intensificări din sectorul nordic și 
estul tării, unde, pe alocuri, va spulbe
ra zăpada. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 6 și plus 4 gra
de, local mal coborîte sub minus 10 
grade in Crlșana, Maramureș, Transil
vania șl nordul Moldovei, iar cele ma
xime intre minus 4 și plus 6 grade, mal 
ridicate la începutul intervalului. Pe 
alocuri se va produce ceață. In Bucu
rești : Vreme in curs de răcire. Cerul 
va fi temporar noros. Vor cădea pre
cipitații mai ales sub formă de lapo- 
viță și ninsoare.
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Glasul poporului român:

SĂ ÎNCETEZE imediat amplasarea rachetelor,
SĂ FIE RELUATE GRABNIC TRATATIVELE!

a          --     .............................. ■ . . - ................................................ . *  ..................................................................................................- - - - -----  - ■ ■ ■ ■ ■  -    - ■ ■ ,

întregul popor susține cu nestrămutată hotărîre inițiativele și propunerile tovarășului Nicolae Ceausescu privind 

înlăturarea gravei primejdii nucleare, își exprimă deplina aprobare față de Declarația forurilor de partid și de stat

I

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
- cuceririle geniului uman să fie destinate 

progresului și nu distrugerii
în aceste zile dinainte de șfîrșit 

de an. cind cu toții ne facem bilan
țul celor 365 de zile de muncă, de 
realizări, cind ne pregătim proiec
tele pentru un nou an de eforturi, 
pe care le vrem încununate de sa
tisfacția Succesului, am fost profund 
zdruncinați de evenimentele grave 
intervenite in viata internațională. 
Iresponsabila cursă a înarmărilor, 
desfășurarea unor noi mijloace nu
cleare de distrugere in masă au 
adus astăzi omenirea mai aproape 
ca niciodată de prăpastia catastro
fei unui război nuclear, care poate 
distruge întreaga civilizație, viata 
popoarelor — nu numai de pe un 
continent, ci din orice colt al aces
tei planete, unde a înflorit mira
colul unic al flintelor înzestrate cu 
6imturi și rațiune.

Nouă, ca oameni de știință cres
cuți si educați de Partidul Comu
nist Român, ne este cu atit mai 
greu să înțelegem cum savanți, care, 
ca si noi. sînt perfect conștient! de 
primejdiile pe care le generează 
crearea de noi arme nucleare, ac
ceptă totuși angajarea pe un ase
menea drum primejdios. Un drum 
la capătul căruia nu se află decît 
anularea oricărei forme de vijjță : 
viata celor împotriva cărora sînt 
îndreptate armele, dar. în același 
timn. și viata celor care le-au con
struit. Iată de ce în aceste momente 
dificile, marcate de evenimente 
grave in viata internațională, este 
nevoie, mai mult ca oricind. ca toti 
oamenii de știință responsabili, con-

știenti de înalta lor menire de de
ținători ai celor mai perfecționate 
mijloace și metode care să facă 
viata oamenilor mai bună si mai 
frumoasă, să se Înroleze in primele 
rinduri ale uriașului front al păcii.

în acest concert universal al for
țelor care doresc pace, înțelegere 
și colaborare intre țări și intre po
poare, noi, oamenii de știință ro
mâni. purtăm cu înaltă mîndrie pa
triotică stindardul pe care am în
scris îndemnul profund umanist al 
președintelui nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întruchiparea 
milenarului ideal de libertate, 
demnitate națională și pace al po
porului român. îndemnul nobil la 
folosirea cuceririlor științei și teh
nicii exclusiv spre binele și feri
cirea omului. îndemnul înflăcărat 
de a ne face auzit glasul, de a adu
ce forța argumentelor științei și a 
determina renunțarea la cursa 
înarmărilor, a impune distrugerea 
armelor nucleare, eliberarea ome
nirii de coșmarul unui război mon
dial care ar putea fi și ultimul în 
istoria omenirii.

Responsabilitatea oamenilor de 
știință a fost de nenumărate ori 
subliniată de către secretarul ge
neral al partidului nostru. îndem
nurile sale stau la temelia activi
tății Comitetului național român 
„Oamenii de știință și pacea", con
dus cu înaltă competență și profund 
patriotism de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guver

nului, președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Teh
nologie. Activitatea desfășurată 
de comitetul nostru, întrunirile or
ganizate la nivel național și inter
național, cum a fost recenta reu
niune Pugwash de la București, 
ilustrează neobosita, continua pre
ocupare a oamenilor de știință din 
țara noastră de a acționa, împreună 
cu oamenii de știință de pretutin
deni, pentru ca minunatele reali
zări ale geniului uman să fie puse 
nu în slujba distrugerii, ci a pro
gresului întregii umanități.

Ca fizician, cercetător intr-un do
meniu care a pus la dispoziția ome
nirii mari descoperiri, așa cum 
sint fisiunea și fuziunea nucleară, 
doresc să mă alătur adeziunii una
nime și fierbinți a întregului nos
tru popor la strălucitele initiative 
și acțiuni în favoarea păcii și dezar
mării ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la noile propuneri ale 
României socialiste, cuprinse în 
Declarația Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.CR., Consiliului 
de Stat si guvernului român, vă- 
zînd in acestea o nouă expresie a 
efortului neobosit al partidului și 
statului nostru pentru salvgardarea 
dreptului fundamental la existență 
liberă și demnă al fiecărui popor, 
al întregii omeniri.

Dr. Marin IVAȘCU
director general al Institutului 
central de fizică

general al partidului, „Nu există 
problemă mai importantă în mo
mentul de față decît aceea a de
zarmării, a păcii, a asigurării 
dreptului vital al popoarelor la 
viață, ia libertate și la pace !“. 
Si mat departe, ca un memento : 
„...esențială este oprirea cursei 
înarmărilor și asigurarea păcii. De 
aceasta depinde viitorul întregii 
lumi — deci și al României — și de 
aceea, împreună cu întreaga ome
nire, trebuie să facem totul pentru 
pace !“.

Iată încă un îndemn la luciditate 
și rațiune, la acțiune practică întru 
ocrotirea vieții și a păcii pe Pă- 
mint. Acestui îndemn generos i se 
adaugă acum, ca urmare a eve
nimentelor grave din ultimele zile, 
care împing Europa și întreaga 
lume în, pragul prăpastiei, al abi
sului nuclear, propunerile ratio
nale și constructive conținute în 
Declarația Comitetului Politic

Executiv al Comitetului Central al 
partidului, Consiliului de Stat și 
guvernului. Acest document de 
mare însemnătate este o strălucită 
expresie a unei politici principiale, 
izvorîtă din realitățile lumii de 
azi. a unei politici cane spune des
chis popoarelor întregul adevăr 
dramatic ou cane sint confruntate. 
Este un nou îndemn pentru oprirea, 
în acest al 12-lea ceas, a amplasă
rii și dezvoltării noilor rachete, 
pentru revenirea la masa tratati
velor.

Inițiativele și demersurile tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Declara
ția forurilor partidului și statului 
nostru constituie un înflăcărat în
demn la rațiune, pentru apărarea 
omenirii de cel mai distrugător 
cataclism care o amenință.

Radu FELIX
scriitor

Propuneri caracterizate
prin înțelepciune, cutezanță

și realism

A spune deschis popoarelor adevărul
Generația mea știe chipul războ

iului din relatările părinților, din 
cărit sȘi din filme. Dar nu ca pe o 
poveste, pentru eă semnele lui 
șfaw prelungit exiștența, fie prin 
marii mutilați ai primului și ai 
celui de-al doilea măcel plane
tar, prin umbra ucigătoare a ciu
percii atomice de Ia Hiroshima, fie 
prin demonstrațiile de forță ce au 
sfidat și continuă să sfideze pacea 
pe cele mai diverse meridiane. 
Generația mea, avîndu-și înce
putul în chiar anul morfii hidrei 
naziste, a sperat să nu-și vadă 
umerii apăsați de puști mitraliere, 
să nu învețe zimbetul cu masca 
ne' figură, să nu-i vadă pe cei 
dragi numai intre două trageri de 
artilerie ori intre două zboruri 
de noapte cu aripi îngreunate de 
moartea dozată absolut științific • 
pentru fiecare de o sută și de 
mie de ori. Generația mea a cre
zut in visul planetei albastre d- 
a fi un ținut al păcii și al oame
nilor. Și a militat pentru acest 
vis, nu i-a așteptat împlinirea 
cu mîinile jn șîn crezind că sim
pla dorință ajunge.

Așa se face că not, tinerii, indi
ferent de profesiune, și de graiul 
matern, am fost mereu in linia 
întii a frontului muncii, continuind 

;șii dezvoltind firesc tradiția părin- 
■ țiior și fraților noștri. Am muncii, 
am învățat, am cîntat cu bucuria 
virstei, a libertății și a păcii în 
suflet. Un gînd înalt și nobil ne-a 
însuflețit permanent. Gindul de 
pace. Născut din gindul și din 
vocația de pace ale poporului 
nostru. Să nu ajungem carne da 
tun pentru tunurile ultrasofisti- 
cate ale sfîrșitului de secol XX. 
Să nu ajungem umbre spulberate 
de nori atomici pe o planetă 
pustie. Să nu ne ardă nimeni căr
țile și să nu ne ucidă pruncii. 
Să nu plătim al treilea tribut de 
singe tinăr al acestui veac atit de 
contradictoriu. Am dorit și dorim in 
fața ferestrelor noastre doar 
arbori și flori, nu ramae de lan
sare și turele de tanc. Am dorit șl 
dorim ca mările lumii să fie spații 
ale vieții, nu grădini scufundate 
care să rodească submarine și 
rachete.

Generația mea știe cît valorează

bobul de grîu, cît valorează o 
carte, un spital, o hidrocentrală. 
Și mal știe că ele au acplași preț 
pretutindeni in lume unde oameni 
ca noi gindesc, visează,-munceai 
și iubesc asemenea nouă. Știm, o ' 
carte nu este un scut perfect în 
fața unei mitraliere. Cum nici un 
piept, singur, nu poate fi. Dar o 
mie de cărți, o mie de mii da 
cărți, ca și o mie de piepturi ti
nere sint un scut și un zid de ne
trecut. Noi sintem un asemenea 
scut.

Am simțit și am înțeles (a cîta 
oară ?) acest adevăr cînd am par
curs recent magistralele Bucu- 
reștiului ca participant la grandi
oasa manifestare „Tineretul Româ
niei dorește pacea", simțindu-mă 
eu însumi picătură a unui fluviu 
de voință, a unui fluviu de ne
stăvilit. Putere tânără însuflețită 
de chemările și inițiativele de 
pace ale omului de la cirma parti
dului și a țării, președintele 
Nicolae Ceaușescu, torță arzînd 
de grija neamului său și de grija 
planetei. Așa cum arăta secretarul

Inițiativele, propunerile și acțiu
nile ferme ale României socialiste, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru înfăptuirea dezarmării. pen
tru neamplasarea pe teritoriul Eu
ropei de noi rachete, pentru elibe
rarea continentului de orice fel de 
arme nucleare sint sprijinite de în
tregul nostru popor și se bucură de 
un larg și puternic ecou pe arena 
mondială.

în actualele condiții deosebit de 
grave, create de începerea amplasă
rii noilor rachete nucleare ameri
cane in Unele țări ale N.A.T.O. și 
întreruperea negocierilor de la Ge
neva dintre U.R.S.S. și S.U.A., De
clarația Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. Consiliului de 
Stat si Guvernului Republicii Socia
liste România constituie un nou în
demn Ța .ratitiniș,..un vibrant, apel l. . , .
de a se pune mal presus de orice.. înarmărilor izvorăște din suprema 
interesele vitele ale omenirii, sal- reSponsaWîifâte'f^țft de destinul țâ“ -' 
varsa vieții popoarelor și de a ba 
acționa pentru realizarea unui acord 
care să împiedice instalarea de noi 
rachete, concomitent cu reducerea 
și distrugerea celor existente. An
samblul de propuneri cuprinse în 
Declarație pun cu tărie in evidență 
tenacitatea cu care acționează 
România socialistă, poporul român 
pentru evitarea catastrofei nucleare, 
pentru Întărirea păcii Și securității 
popoarelor europene și ale întregii 
lumi. Și nu încape nici o îndoială 
că realizarea acestor propuneri, ca
racterizate prin înțelepciune, cute
zanță și realism, ar avea o însem
nătate istorică, ar duce la oprirea 
actualului curs periculos al eve
nimentelor, la o 
rectia eliminării 
din Europa și

Ca cetățean al

care a cunoscut în mai multe rân
duri urmările devastatoare ale răz
boaielor — imi exprim deplina ade
ziune la noile propuneri și iniția
tive ale României socialiste, la în
treaga activitate a secretarului ge
neral al partidului dedicată păcii. 
Hotărirea noastră, a națiunii ro
mâne, de a contribui la edificarea 
păcii in lume a fost exprimată in 
impresionante adunări, mitinguri și 
marșuri ale păcii, la care a partici
pat, practic, întregul popor, în ape
luri înflăcărate la rațiune. în arest 
moment, cînd situația internaționa
lă cunoaște o agravare fără prece
dent, iar rachetele americane cu 
rază medie de acțiune au și început 
să fie amplasate în unele țări 
N.A.T.O., hotărârea noastră de a 
face front comun cu toate forțele 
iubitoare de pace din lume pentru 
zădărnicirea cursei' demențiale a 
înarjnă " ‘ ■-

deschidere în di- 
armelor nucleare 
asigurarea păcii. 
României — țară

rii noastre, al întregii planete.
Acum, sinonimul supraviețuirii 

este rațiunea și pentru a face să 
triumfe rațiunea este nevoie de ac
țiunea unită a popoarelor. De aceea, 
asemenea tuturor cetățenilor Româ
niei socialiste, și noi, cei 4 500 de 
oameni ai muncii de la Combinatul 
de celuloză și hîrtie din Brăila, sin
tem hotărîți să facem totul pentru 
a înlătura pericolul nuclear. Hîrtia 
pe care o fabricăm noi, care ajunge 
în miinile a milioane de oameni din 
tară și din lume, am dori să fie fo
losită spre binele oamenilor și nu 
împotriva lor, pe ea să scrie 
PACE. DEZARMARE, ÎNȚELEGE
RE ÎNTRE POPOARE.

Tănase CAPAȚÎNA
maistru la Combinatul de celuloză 
și hîrtie, Brăila

în numele legii

6
Manuela POPA
pionieră, Școala generală nr. 
Vaslui

POPOARELE GER.
SĂ FIE APĂRAT DREPTUL
laPACEaaVI
SĂ FIE SALVATĂ

armele nucleare, condamnate 
pentru totdeauna!

Desen de TUDOR ISPAS

RAMURA PĂCII 
SUPREMA PUTERE!

Cît timp copii ai lumii n-au pîine și n-au casă 
Pămîntul este încă o rană dureroasă. 
Puterea de-a decide e-n noi, în fiecare 
Să construim unelte și blocuri, nu arme nucleare 
De-aici din România, țara-n care 
Trăiește-al păcii apărător viteaz 
Chemăm la rațiune și la viață 
Cît nu e prea tirziu, acuma, azil 
Să facem de urgență planetei Terra scut 
Din brațele noastre, din piepturi și vrere 
Să recunoaștem păcii suprema ei putere.

*
* !
V
*
*
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*
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Opinia publică internațion a 1 ă:

0 NOUĂ INIȚIATIVĂ DE INALTĂ RESPONSABILITATEA ROMÂNIEI, A PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, PENTRU SALVGARDAREA PĂCII Șl CIVILIZAȚIEI

Inițiativele și demersurile neobosite, perseverente ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru oprirea cursei înarmărilor nucleare, a instalării de noi 
rachete in Europa, pentru revenirea la masa tratativelor în vederea reali
zării unui acord care să ducă la retragerea și distrugerea tuturor rache
telor de pe continent, poziția clară, principială și constructivă a României 
socialiste, care și-a găsit o nouă și pregnantă expresie in Declarația Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România - au determinat un viu interes și un puternic 
ecou, fiind amplu comentate pe plan internațional. Agențiile de presă, 
ziarele și revistele, posturile de radio și televiziune din diverse țâri ale 
lumii prezintă pe larg aceste inițiative, evidențiind caracterul lor realist 
și constructiv, înalta râspundere pe care o maniiestâ România, președin
tele ei față de soarta păcii și civilizației pe planeta noastrâ.

într-o amplă relatare consacrată 
Declarației, agenția UNITED 
PRESS INTERNATIONAL subli
niază că România a chemat din 
nou la oprirea amplasării noilor 
rachete cu rază medie de acțiune 
în Europa, Ia retragerea și distru
gerea celor existente, la continua
rea negocierilor sovieto-amerlcane 
de la Geneva pînă la realizarea 
unui acord corespunzător. Se re
levă că, avîndu-se în vedere situa
ția deosebit de gravă care s-a 
creat în ultimele zile, în primul 
rind se impune să se oprească ori
ce lucrări de amplasare a rachete
lor americane în Europa și, în ace
lași timp, U.R.S.S. să revină asu
pra măsurilor prezentate in Decla
rația secretarului general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
să înceteze orice lucrări de pregă
tire a amplasării de rachete cu 
rază medie de acțiune, inclusiv pe 
teritoriul R. D. Germane și 
R. S. Cehoslovace.

Agenția prezintă pe larg conținu
tul documentului, evidențiind apre
cierea că, in ultimele zile, în situa
ția internațională s-au produs eve
nimente grave ca sos'rea și trece
rea la instalarea nni'or rachete 
americane cu rază med’e de acți
une in Marea Britanic și R. F. Ger
mania si întreruperea tratativelor 
de la Geneva, care au des-his ca
lea intensificării cursei atomice. 

creșterii pericolului unei confla
grații atomice, al unei catastrofe 
nucleare.

Prezentând propunerile formulate 
în document, U.P.I. insistă asupra 
necesității continuării negocierilor 
de la Geneva pină la realizarea 
unul acord, care să ducă la oprirea 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune, la retragerea și 
distrugerea celor existente. Se 
arată că în ceea ce privește pro
blema rachetelor deținute de Fran
ța și Marea Brltanie. acestea nu pot 
fi ignorate și trebuie să fie luate 
în calcul si că ar fi bine să fie in
cluse de la început în evaluarea ra
portului de forte. Pentru reluarea 
și accelerarea ajungerii la un acord 
în ceea ce privește problema rache
telor. se arată in relatare. România 
consideră că ar fi bine să se organi
zeze. incă în cursul acestui an. o în- 
tilnire a miniștrilor de externe ai 
Uniunii Sovietice și S.U.A. Totoda
tă. ar fi indicat să se treacă la pre
gătirea si organizarea, in cel mai 
scurt timp. în prima parte a anului 
viitor, a unei intilniri la nivel înalt 
intte președintele Prezld:ului So
vietului Suprem al Uniunii Sovie
tice si președintele S.U.A.

Ziarul iugoslav „VIESNIK" a re
latat. sub titlul „România — apel 
adresat marilor puteri", despre a- 
dootarea Declarației Comitetu''ui 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat si guvernului. 

subliniind, între altele, că in docu
ment se adresează U.R.S.S. și
S.U.A. chemarea de a continua tra
tativele de la Geneva.

Ziarul „THE NEW YORK TIMES" 
redă în detaliu con.inutul po
ziției românești, noile propuneri 
cuprinse in Declarație in problema 
de maximă urgență și ‘acuitate a 
necesității de a se opri amplasa
rea de noi rachete in Europa, de a 
se recțuce și distruge cele existen
te. Ziarul newyorkez citează pasa
jele din Declarație ce pun în evi
dență pericolele grave pe care le 
antrenează măsurile de amplasare 
a rachetelor cu rază medie de ac
țiune pe continentul european. 
„Toate aceste măsuri întreprinse 
în ultimele zile împing Europa, în
treaga lume, in pragul prăpastie!, 
al abisului nuclear". „Nimeni nu 
are dreptul să se joace cu viața 
popoarelor, cu dreptul fundamen
tal al oamenilor la viată, la exis
tență", relevă „The New York 
Times", citind din Declarație.

Ziarul menționat redă, de aseme
nea. propunerea tării noastre ca 
miniștrii de externe ai S.U.A. și 
U.R.S.S. să se îhtîlnească încă în 
acest an pentru a discuta reluarea 
și accelerarea eforturilor pentru a 
se ajunge la un acord privind pro
blema rachetelor, a tuturor mijloa
celor nucleare cu rază medie de 
acțiune.

A reflectat pe larg noile initiative 
românești un alt mare ziar ameri
can, „THE WASHINGTON POST1.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE AMERICANE NBC, 
ABC. CBS au difuzat ample re
latări în care au informat opinia 
publică americană despre conținu
tul Declarației românești, al 
propunerilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu situația 
creată în Europa.

Cotidianul elvețian „DER RUND" 
publică, sub titlul „România — 
activă în problema rachetelor", un 
articol în care se arată, prințre 

altele : „în dezbaterile privind 
staționarea noilor rachete cu rază 
medic dc acțiune în Vestul și Es
tul Europei, România a adresat un 
apel insistent celor două părți 
pentru continuarea negocierilor și 
renunțarea la amplasarea de noi 
rachete nucleare. Președintele 
României a atras atenția că toate 
măsurile anunțate în ultimele zile 
împing Europa și lumea întrea
gă in pragul prăpastiei, al abisu
lui nuclear".

Un alt cotidian elvețian, „NEUE 
ZURCHER ZEITUNG", prezentînd 
Declarația Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Consiliu
lui de Stat și guvernului român, 
subliniază spiritul de răspundere 
față de destinele omenirii cu 
care România se pronunță împo
triva amplasării de noi rachete 
nucleare in Europa, pentru retra
gerea șl distrugerea celor exis
tente, România reliefează necesi
tatea ca U.R.S.S. și S.U.A. să reia 
negocierile de la Geneva, adaugă 
ziarul.

Publicația elvețiană „BASLER 
ZEITUNG" relatează, la rindul său, 
că „în Declarație, România ple
dează pentru amînarea amplasării 
rachetelor cu rază medie de ac
țiune americane și pentru conti
nuarea tratativelor sovieto-ame- 
ricane".

.JOURNAL DE GENEVE" evi
dențiază eforturile susținute ale 
României pentru reducerea și eli
minarea cursei înarmărilor din 
viata omenirii, pentru salvgardarea 
păcii în Europa și în întreaga 
lume. Totodată, sînt reliefate 
apelurile continue ale tării noastre 
pentru crearea de zone denuclea- 
rizate în Balcani și în alte regiuni 
ale continentului.

Noile inițiative ale României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
sînt reflectate și de ziarul „VOR- 
WAERTS", organ al Partidului 
Elvețian al Muncii.

Principalele cotidiane vest-ger- 
mane, printre care „DIE WELT", 
„FRANKFURTER ALLGEMEINE" 
și „WELT AM SONNTAG", au 
publicat ample comentarii referi
toare la Declarația românească, fă- 
cindu-se ecoul apelului insistent 
de a se acționa cu toată răspun
derea pentru încetarea cursei înar
mărilor nucleare în Europa. 
Sint subliniate chemarea adresată 
U.R.S S. și S.U.A. de a reveni la 
masa tratativelor de la Geneva, ne
cesitatea ca S.U.A. să înceteze am
plasarea noilor rachete, iar U.R S.S. 
să renunțe la măsurile de instalare 
a unor rachete tactice operative pe 
teritoriul R.D.G. și R. S. Ceho
slovace.

într-un amplu 
„FRANKFURTER

articol, ziarul
ALLGEMEINE"

relatează că, în Declarație. Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
Ț.C.R., Consiliul de Stat și guver
nul României „adresează un apel 
celor două mari puteri și opiniei 
publice pentru încetarea cursei 
înarmărilor, în primul rind nuclea
re, pentru stoparea instalării rache
telor americane și. totodată, pentru 
ca U.R.S.S. să revină asupra măsu
rilor anunțate recent".

în articol se relevă că președin
tele Nicolae Ceaușescu cheamă 
S.U.A. și U.R.S.S. să reia negocie
rile de la Geneva și propune două 
soluții de compromis. Potrivit pri
mei formule, ar trebui ca S.U.A. să 
nu asambleze și să nu amplaseze 
nici o rachetă cu rază medie de 
acțiune în Europa, iar U.R.S.S. să 
retragă, să demonteke și să depozi
teze toate rachetele cu rază medie 
amplasate în partea europeană a 
teritoriului său. pină se va ajunge 
la un acord în cadrul negocierilor 
sovieto-americane. De asemenea, 
se sugerează ca S.U.A. să reducă 
in mod corespunzător un număr 
de mijloate nucleare cu rază medie 
de acțiune instalate pe nave și 
avioane îndreptate spre Europa. în 
cea de-a doua formulă, arată zia

rul, se sugerează ca S.U.A. să nu 
amplaseze nici o rachetă cu rază 
medie de acțiune, U.R S.S. să păs
treze provizoriu în partea europea
nă a teritoriului său un număr 
echivalent de focoase nucleare cu 
cele ale Franței și Marii Britanii, 
dar să demonteze și, eventual, să 
depoziteze rachetele respective pe 
teritoriul U.R.S.S. la o distanță de 
granița R.F.G. egală cu distanța 
dintre rachetele Marii Britanii si 
Franței față de teritoriul Uniunii 
Sovietice.' z

Sub titlul „Bucurestiul cere 
S.U.A. și U.R.S.S. să reia convorbi
rile de la Geneva", ziarul spaniol 
„DIARIO-16" scoate în evidență 
sublinierea din Declarație potrivit 
căreia „măsurile întreprinse in ul
timele zile imping Europa. întreaga 
lume. în pragul prăpastiei. al abi
sului nuclear". în .articol se arată : 
„Guvernul României a adresat un 
apel presant celor două mari puteri 
de a se așeza din nou la masa ne
gocierilor de la Geneva și a oferit 
formule pentru o soluție". Ziarul 
reia, de asemenea, ideea potrivit 
căreia in situația care s-a creat si 
care reprezintă un pericol pentru 
însăși existente omenirii, este ne
cesar să se intensifice eforturi'e 
pentru a se opri aplicarea măsuri
lor anunțate in ultimele zile. în 
continuate sint redate pe larg pro
punerile cuprinse în documentul 
românesc, insistindu-se asupra celor 
două formule avansate, ca o soluție 
de compromis provizoriu, precum 
și asupra importantei organizării, 
incă în acest an. a unei intilniri a 
miniștrilor de externe ai U.R.S.S.

x și S.U.A. și a unei intilniri. In pri
ma parte a anului 1984. intre pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice si pre
ședintele Statelor Unite.

„Original apel românesc adresat 
lui Reagan și Andropov" — este 
titlul sub care un alt ziar spaniol, 
„EL PAIS", publică un amplu arti- 

ccl pe trei coloane consacrat noilor 
propuneri ale României socialiste, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pentru eliminarea pericolului de 
război. încetarea cursei înarmărilor 
și salvgardarea păcii.

Ziarul finlandez „HELSINGIN 
SANOMAT" a inserat articolul 
„Propunerile României", în care a 
prezentat pe larg noile initiative 
românești vizind oprirea amplasă
rii rachetelor americane, retrage
rea și distrugerea celor existente, 
oprirea lucrărilor de pregătLre a 
amplasării de rachete cu razi me
die de acțiune în R. S. Cehoslovacă 
și R. D. Germană.

Textul Declarației a fost reluat 
aproape în întregime de mijloacele 
de informare in masă di.n Turcia. 
Agenția de știri „ANADOLU", 
POSTURILE DE RADIO SI TELE
VIZIUNE au informat pe larg des
pre noile propuneri cuprinse în 
Declarație,

Ziarele iordaniene „AL-DUS- 
TUR". „AL-RAY" și „SAUT AS- 
SAAB" ■ au pus în lumină preo
cuparea constantă a președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu, pen
tru destinele omenirii, ilustrată 
pregnant și de propunerile formu
late în Declarație.

AGENȚIA EGIPTEANA M.E.N. 
a informat că România a lansat 
un apel Uniunii Sovietice șl Sta
telor Unite să reia convorbirile de 
la Geneva, in scopul de a se ajun
ge la un acord general, care să 
ducă la oprirea amplasării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune 
în Europa, la retragerea și distru
gerea celor existente. în Declara
ția dată publicității, arată agenția. 
România consideră că ar fi bine 
să se organizeze, încă în cursul 
acestui an, o întîlnire a miniștri- , 
lor de externe ai U.R.S.S. și S.U.A., 
urmată de o întilnire a președinți
lor U.R.S.S. și S.U.A.
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înaltă apreciere inițiativelor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru însănătoșirea climatului 

internațional
Un mesaj adresat de vicecancelarul și ministrul de externe

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI
ROMÂN, TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, IN R.P.D. COREEANĂ

al
BONN (Agerpres). — Tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, i-au fost 
transmise din partea vicecancelarului 
și ministrului de externe al R.F. Ger
mania. Hans-Dietrich Genscher, un 
mesaj de stimă deosebită, de mulțu
miri și aprecieri pentru inițiativele 
întreprinse în vederea însănătoșirii 
climatului internațional, asigurării 
condițiilor de pace și cooperare între 
statele din Europa și din lume.

Evidențiind buna colaborare pe mul
tiple planuri dintre România și R.F. 
Germania. Hans-Dietrich Genscher 
a subliniat, totodată, dorința gu
vernului său de a menține și inten
sifica dialogul politic, mai necesar

încheierea Conferinței generale a UNESCO
Adoptarea de măsuri menite să contribuie la creșterea rolului 
organizației in soluționarea problemelor majore.ale lumii 

contemporane
PARIS 28 (Agerpres). — La Paris 

s-au încheiat lucrările celei de-a 
22-a sesiuni a Conferinței generale a 
UNESCO, la care au participat 

157 state membre, reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare națională, 
precum șl reprezentanții a numeroa
se organizații guvernamentale și ne- 
guvemamentale. Țara noastră a fost 
reprezentată de o delegație condusă 
de ambasadorul Dumitru Aninoiu, 
delegat permanent al României pe 
lingă UNESCO.

Conferința a dezbătut și adoptat 
programul organizației pe anii 1984— 
1985. program care marchează o nouă 
etapă în creșterea contribuției 
UNESCO la soluționarea proble
melor majore ale lumii contempora
ne ; au fost adoptate hotăriri și mă
suri de natură să sporească rolul in- 
vățămîntului, științei, culturii și In
formației în promovarea ideilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere 

. între popoare, în întărirea securită- 
' ții. înțelegerii si colaborării interna

ționale.
Obiectivele programelor adoptate 

au in vedere afirmarea mai puterni
că a educației și învățămintului, 
științei și informației, ca factori ma
jori ai dezvoltării tuturor națiunilor, 
ai reducerii decalajelor dintre țările 
bogate și sărace, sporirea contribu
ției UNESCO la rezolvarea pro
blemelor privind : energia, resursele 
naturale și mediul înconjurător, fău
rirea unei noi ordini mondiale a in

Cu prilejul Zilei naționale a R. S. F. Iugoslavia

Ședința festivă
BELGRAD 28 (Agerpres). — La 

Belgrad a avut loc luni o ședință 
festivă a Adunării R.S.F. Iugoslavia 
consacrată aniversării Zilei naționa
le a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia. .

Luind cuvîntul cu acest prilej, 
Mika Șpiliak, președintele Prezidiu
lui R.S.F.I.. a evidențiat semnificația 
celei de-a doua sesiuni a Consiliului 
Antifascist de Eliberare Națională din 
Iugoslavia, care a avut loc la Iaite 
in noiembrie 1943 și care a pus ba
zele transformării socialiste a R.S.F.I. 
Un rol important in acest proces, ca 
dealtfel în întreaga luptă de elibera
re a popoarelor iugoslave — a sous 
vorbitorul — l-a avut Partidul Co
munist din Iugoslavia, condus de 
Iosip Broz Tito. în perioada post
belică, Iugoslavia a obținut o se
rie de succese importante pe plan 
economic și în toate sferele vie
ții sociale. A crescut nivelul pro
ducției materiale, 6-au dezvoltat

.F.G.

acum decit oricînd, pentru făurirea 
unor soluții negociate problemelor 
grave cu care se confruntă țările eu
ropene, pentru înlăturarea pericolu
lui unei catastrofe nucleare.

Mesajul a fost adresat cu prilejul 
primirii de către vicecancelarul și 
ministrul de externe vest-german a 
ambasadorului Ion Brad, care a 
transmis considerentele României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
cuprinse în Declarația Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România.

La primire a luat parte Ion 
Râmbu, ambasadorul României la 
Bonn.

formației și comunicării, întărirea 
rolului culturii, ca dimensiune a dez
voltării și afirmării multilaterale a 
personalității umane, formarea unei 
opinii publice favorabile păcii și de
zarmării. respectului reciproc și în
țelegerii între popoare.

Delegația română la conferință a 
promovat activ poziția țării noastre, 
concepția președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire' la măsurile ce se impun pentru 
rezolvarea problemelor majore cu 
care este confruntată omenirea. în 
interesul popoarelor, al păcii și cola
borării internaționale. Delegația a 
făcut propuneri și a promovat ini
țiative privind creșterea rolului oa
menilor de știință în favoarea dezar
mării și păcii, angajarea mai activă 
a UNESCO în rezolvarea problema
ticii tinerei generații, în pregătirea 
și marcarea Anului Internațional al 
Tineretului (A.I.T.), adoptate prin 
consens de conferința generală. De
legația română s-a pronunțat, de 
asemenea, și a făcut propu
neri privind creșterea contribuției 
UNESCO la întărirea cooperării 
pe plan european și între țările bal
canice. a acționat pentru dezvoltarea 
colaborării dintre România și 
UNESCO, pentru creșterea participă
rii tării noastre la realizarea progra
melor organizației.

S-a hotărît ca viitoarea sesiune a 
Conferinței generale a UNESCO să 
aibă loc la Sofia. în anul 1985.

de la Belgrad
învățămîntul, știința, cultura. în 
prezent, ca o bază pentru rezolvarea 
problemelor importante ale dezvol
tării pe mai departe a Iugoslaviei, 
pentru depășirea unora dihtre difi
cultățile ivite stă „Programul pe 
termen lung de stabilizare a econo
miei". Transpunerea în viață a aces
tui program va permite folosirea in
tegrală a potențialului economic al 
țării.

Pe plan extern, R.S.F.I. se pro
nunță ferm pentru pace și dezarma
re, sprijină lupta mișcărilor de eli
berare națională pentru dobîndirea 
drepturilor legitime ale popoarelor, 
militează pentru democratizarea re
lațiilor dintre state, a spus Mika 
Spiliak. Ca țară nealiniată, a relevat 
vorbitorul, Iugoslavia se pronunță, 
alături de alte state, pentru elimi
narea focarelor de conflict din lume, 
împotriva cursei înarmărilor, pen
tru reducerea încordării din lume și 
în favoarea rezolvării stărilor con- 
flictuale pe calea negocierilor.

Manifestări consacrate aniversării 
făuririi statului national unitar român

BEIJING 28 (Agerpres). — In 
cadrul manifestărilor consacrate 
sărbătoririi a 65 de ani de la făuri
rea statului national unitar român, 
la ambasada României din R. P. 
Chineză a avut loc o adunare fes
tivă.

Despre semnificația actului istoric 
de la 1 Decembrie 1918 a vorbit am
basadorul României la Beijing, 
Angelo Miculescu.

Cu acest prilej a fost deschisă o 
expoziție de carte social-polltică. 
avind la loc de frunte opere ale 
președintelui Nicolae Ceausescu, și 
a fost prezentat un film documen
tar românesc. In cadrul unei expo
ziții de fotografii sint prezentate 
aspecte din lupta poporului român 
pentru independentă si unitate na
țională, eforturile depuse in prezent 
pe frontul construcției socialiste.

La manifestare, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă de caldă prie
tenie. au participat Qian Qichen, 
membru supleant al C.C. al P.C. 
Chinez, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al RP. Chineze. Hu 
Jintao, membru supleant al C.C. al 
P.C. Chinez, membru al secretaria
tului C.C. al Ligii Tineretului Co
munist din China, membri ai con
ducerii unor instituții centrale, ai 
conducerii Asociației de prietenie 
China-România. ai organelor de 
presă centrale, ai radioteleviziunii, 
ziariști.

VIENA — La sediul cultural al 
Asociației „Unirea — prietenii 
României din Austria", a avut loc 
o amplă manifestare culturală. Or
ganizată sub egida Asociației Cul
turale Internaționale a Etniei Româ
ne (A.C.I.E.R.), manifestarea — la 
care a luat parte un numeros pu
blic — a fost deschisă de Vinzehz 
Przypolski, președintele asociației 
„Unirea", care a subliniat impor
tanța sărbătoririi de către toți ori
ginarii din România a marilor eve
nimente din istoria tării în care 
s-au născut. Desprd însemnătatea 
Marii Uniri din 1918 a conferențiat 
istoricul Adolf Armbruster, profe
sor la Universitatea din Tubingen 
(R.F.G.) A luat cuvîntul, de aseme
nea. ing. Augustin Ograjensek, vi
cepreședinte al A.C.I.E.R.

După vizionarea unul program 
artistic susținut de soprana Cleopa
tra Melidoneanu. pianista Marta 
Joja si violista Sanda Crăciun, care 
a prilejuit prezentarea de către mu
zicologul Viorel Cosma a contribu
țiilor românești la creația muzicală 
universală, participanta au vizionat 
expoziția documentară de fotogra
fii dedicată Marii Uniri din 1918. a- 
menajată intr-una din sălile Cen
trului cultural român din Vlena.

DELHI — Sub egida Asociației de 
prietenie India-Romănia a avut loc 
la Delhi o adunare festivă, la care 
au participat reprezentanți ai unor 
instituții centrale guvernamentale, 
deputați, reprezentanți ai unor or
ganizații de masă și obștești, per
sonalități ale vieții culturale, zia
riști.

Despre semnificația evenimentu
lui aniversat au vorbit Ashok Sen, 
deputat, președintele Asociației de 
prietenie India-România. Ram Ni- 
was Mirdha. ministru pentru iriga
ții. dr. Shankar Dopai Sharma, de
putat, fost președinte a! Partidului 
Congresul Național Indian (i). și 
ambasadorul României. Nicolae 
Finan+u.

Participanta au relevat succe
sele marcante obținute de ponorul 
român sub conducerea președin
telui Nicolae Ceaușescu și au sub
liniat, totodată, dezvoltarea conti
nuă a relațiilor prietenești dintre 
România și India. S-au subliniat, 
de asemenea, trecutul de luptă al 
poporului român pentru libertate, 
independență și unitate națională, 
principalele momente care au mar
cat drumul spre făurirea statului 
național unitar român.

Au fost omagiate inițiativele de 
pace ale șefului statului român, 
acțiunile sale energice pe planul 
relațiilor internaționale, pentru 
cauza independenței popoarelor, a 
înțelegerii și colaborării intre 
acestea, pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă pe planeta noastră. 
Oficialitățile indiene au scos în 
evidență cu satisfacție rodnicele 
rezultate obținute in perioada celor 
35 de ani care s-au scurs de la sta

bilirea relațiilor diplomatice intre 
India și România, subliniind im
portanța intilnirilor la nivel înalt, 
a înțelegerilor și acordurilor reali
zate cu aceste prilejuri, momente 
de natură să stimuleze extinderea 
și aprofundarea colaborării dintre 
cele două țări în domeniile poli
tic, economic, științific și tehno
logic.

TOKIO — In orașul japonez 
Yokohama a fost organizată de 
Comitetul de conducere al Asocia
ției de prietenie Yokohama—Con
stanța, orașe înfrățite, o ședință 
festivă, care a fost deschisă de con
silierul Mutso Ariyama, președin
tele comitetului de conducere al 
asociației.

Ambasadorul României, Radu Ion 
Bogdan, a vorbit despre eveni
mentele de acum 65 de ani.

Kinai Hidemura, profesor emerit 
la Universitatea Tokio, a făcut o 
amplă prezentare a trecutului eroic 
al poporului român, punind in lu
mină marile momente ale procesu
lui de realizare a unității statale 
românești, și a evidențiat impor
tanța pe plan internațional a eve
nimentului, a semnificației hotări- 
rii adoptate la Alba lulia, care au 
consfințit dorința românilor din 
Transilvania de a trăi intr-unui și 
același stat cu frații lor din Moldo
va și Muntenia.

O mare parte a conferinței a fost 
consacrată prezentării realităților 
de azi din România, a realizărilor 
obținute de poporul român. Vorbi
torul a scos in relief rolul deosebit 
pe țâre îl are în înfăptuirea mari
lor programe de dezvoltare națio
nală tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele României. De aseme
nea, a fost subliniată vasta activi
tate desfășurată de România, de 
șeful statului român pe plan ex
tern, pentru asigurarea păcii și 
oprirea cursei înarmărilor.

A urmat o gală de filme docu
mentare despre România și s-a vi
zionat o expoziție de cărți, cuprin- 
zind lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu apărute in Japonia, pre
cum și studii despre istoria po
porului român, traduceri din lite
ratura română.

Festivitățile de la Yokohama 
s-au încheiat cu un reușit program 
de dansuri românești executate de 
o echipă de dansatoare japoneze.

ISLAMABAD — La Islamabad a 
avut loc ceremonia lansării lucrării 
intitulate „Formarea statului națio
nal unitar român" de Constantin C. 
Giurescu, tradusă în limba urdu. 
Lucrarea este prefațată de minis
trul federal al culturii, sportului și 
turismului din această țară, Arbab 
Niaz Mohammad.

Luind țuvîntul, ministrul pakis
tanez a arătat că acesta este un 
eveniment editorial de natură să 
contribuie la mai buna cunoaștere 
a istoriei poporului român, a luptei 
sale pentru independență, unitate 
și libettate națională. El a relevat 
că „La un trecut atit de glorios re
flectat în lucrare, România are, as
tăzi, în fruntea sd pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a vieții internaționale 
contemporane, garanție a asigurării 
unui viitor strălucit poporului prie
ten român".

Redactorul editurii „Interna
tional Publishing Institute", Mo
hammad Naseer, a subliniat, in 
continuare, că „lucrarea contribuie 
la cunoașterea unui ponor care se 
pronunță și acționează cu deose
bită consecvență pentru instaura
rea și respectarea unor principii 
noi în raporturile dintre state, de 
egalitate deplină, de independență 
și suveranitate națională, de nea
mestec în treburile interne, de ne- 
recurgere la forță! sau la amenin
țarea cu forța, de a asigura drep
tul fiecărui popor de a-și hotărî de 
sine stătător propriul său destin".

In încheiere a luat cuvîntul am
basadorul țării noastre la Islama
bad, Constantin Burada.

TEL AVIV — La Muzeul de mu
zică populară și. etnografie din 
Haifa a avut loc o seară dedicată 
României. Cu acest prilej a fost 
reliefată semnificația actului isto
ric de la 1 Decembrie 1918. Au 
fost prezentate apoi filme docu
mentare românești.

Primire
PHENIAN 28 (Agerpres). — Co

respondență de la loan' Erhan : To
varășul Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene, 
l-a primit, luni, pe tovarășul 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
care efectuează o vizită oficială de 
prietenie in R.P.D. Coreeană.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, au fost 
transmise tovarășului Kim Ir Sen și 
tovarășei Kim Sâng E un salut cor
dial. prietenesc și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, iar po
porului coreean prieten urări de noi 
împliniri in opera de construcție so
cialistă, de înflorire a patriei sale.

Mulțumind pentru urările adresa
te. tovarășul Kim Ir Sen a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, din par
tea sa și a tovarășei Kim Săng E. un 
salut frățesc, un cald mesaj de 
prietenie și cele mai bune urări de 
fericire personală, iar poporului 
român urări de noi succese in edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă de caldă cordiali
tate, de stimă și înțelegere recipro-

-ă
La Phenian au continuat convor

birile oficiale dintre tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, și tovarășul Li Giong 
Ok. premierul Consiliului Adminis
trativ al R.P.D. Coreene.

★

Continuîndu-și vizita oficială de 
prietenie' in R.P.D. Coreeană, to
varășul Constantin Dăscălescu. a 
luat cunoștință, duminică, de acti
vitatea unor obiective economice 
situate în zona orașului Nampo, im
portantă poartă maritimă a tării — 
care are relații de strînsă prietenie 
cu orașul Galați.

Oaspetele a fost însoțit de premie
rul Li Giong Ok. de alte persoane 
oficiale coreene.

în drum spre Nampo. a fost vizi
tată uzina de mașini și utilaje gre
le „Tean". care produce. în princi
pal. utilaj energetic si metalurgic.Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul industriei ușoare

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — în 
R. P. Ungară a avut loc ședința a 
41-a a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul in
dustriei ușoare. Delegația română a 
fost condusă de tovarășa Lina Cio- 
banu, ministrul industriei ușoare.

Au fost convenite acțiuni de co
laborare multilaterală în domeniul 
dezvoltării producției unor tipuri de 
bunuri de consum, îndeosebi pe ca
lea elaborării de procese tehnologice 
moderne, menite să contribuie la 
creșterea productivității muncii, re
ducerea consumurilor materiale și 
îmbunătățirea calității produselor.

Comisia a examinat și adoptat 
propuneri legate de 'colaborarea mul
tilaterală în domeniul industriilor 
ușoară, de prelucrare a lemnului și 
poligrafică vlzind utilizarea in aces
te ramuri a microelectronicii, a ro
boților, a tehnologiilor fără deșeuri 
sau cu deșeuri puține, precum și a 
microprocesoarelor.

în cadrul ședinței, conducătorii 
delegațiilor au efectuat un schimb 
de opinii cu privire la direcțiile prin
cipale și modalitățile de creștere a 
eficientei colaborării tehnico-științi- 
fice, fiind audiată și o informare re
feritoare la utilizarea practică a 
lucrărilor de cercetare, științifică în
cheiate in perioada 1976—1930.

Comisia a adoptat planul de lucru 
pe anii 1984—1985.

la tovarășul Kim
că, s-a dat o înaltă apreciere dez
voltării continue a relațiilor de 
prietenie, colaborare și de solidari- 
tațe militantă dintre cele două parti
de, țări și popoare, in dfesfâșurarea 
cărora rolul determinant l-au avut 
intilnirile și convorbirile de la Bucu
rești și Phenian dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
înțelegerile convenite cu aceste pri
lejuri.

S-a procedat la o informare reci
procă asupra problemelor care pre
ocupă partidele și țările noastre in 
construcția socialistă, subliniindu-se 
eforturile statornice pe care le de
pun cele două popoare prietene pen
tru edificarea unor economii moder
ne, cu o Înaltă eficientă, capabile să 
asimileze cele mai noi cuceriri ale 
progresului 'tehnic și științific con
temporan. S-a apreciat că potențialul 1 
crescind al celor două țări prietene, 
posibilitățile, necesitățile și resursele 
lor economice constituie o bază si
gură pentru lărgirea si diversifica
rea cooperării și colaborării econo
mice.

Tovarășul Kim Ir Sen și-a expri
mat satisfacția pentru rezultatele 
convorbirilor oficiale dintre tovarășii 
Constantin Dăscălescu și Li Giong 
Ok, subliniind că înțelegerile la care 
s-a aiuns exprimă întru totul 
hotărîrile convenite cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceea ce oferă o 
perspectivă și mai largă pentru 
adincirea colaborării și cooperării în 
interesul celor două țări și popoare,

★

în același spirit de lucru, de stimă 
si înțelegere reciprocă, au fost exa
minate probleme privind lărgirea 
schimburilor comerciale și dezvol
tarea pe mai departe a colaborării

★

Gazdele au evocat cu deosebită 
căldură vizita oficială de prietenie 
intreprinsă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. anul trecut. în R.P.D. 
Coreeană si întilnirea cu oamenii 
muncii din acest mynicipiu. Tovară
șul Constantin Dăscălescu a subli
niat posibilitățile însemnate care 
există pentru lărgirea și intensifi
carea colaborării româno-coreene în 
domeniul construcțiilor de mașini, 
mai ales în ce privește cooperarea 
în producție si pe plan tehnico- 
știintific.

în continuare a fost vizitat șan
tierul barajului și ecluzei de la

Hotdnrea plenatei C.C. al P.M.U.P.
privind realizarea obiectivelor social-economice

VARȘOVIA 28 (Agerpres) — în 
Hotărirea „Sarcinile partidului in 
vederea creșterii eficienței în reali
zarea obiectivelor social-economi
ce". adoptată de Plenara a 14-a a 
C.C. al P.M.U.P., se subliniază că 
principalele sarcini social-economice 
trasate. de Programul Congresului 
al IX-leți al P.M.U.P. și concretiza
te în hotărîrea Plenarei a 10-a. se 
înfăptuiesc în mod just. Au fost o- 
prite tendințele spre regres din e- 
conomie, a început procesul de în
sănătoșire a ei — deși situația con
tinuă să fie grea și complexă — 
sporesc posibilitățile unei creșteri 
treptate a nivelului de trai al oame
nilor muncii, relatează agenția 
P.A.P. Aprobind raportul Biroului 
Politic privind sarcinile partidului 
în vederea creșterii eficienței în în
făptuirea obiectivelor social-econo
mice, C.C. al P.M.U.P. consideră că 
sarcina fundamentală a anului vii
tor constă în sporirea producției in
dustriale, valorificarea rezervelor 
de producție din agricultură, per
fecționarea mecanismelor economi
ce bazate (pe principiile reformei e- 
conomice.

Comitetul Central — se arată în 
hotărire — consideră necesar să se 
elaboreze programul pe termen 
lung al prefacerilor structurale din 
economia poloneză pînă Ia sfîrșitul 
primului semestru al anului viitor, 
pentru ca el să devină un element 
inseparabil al planului social-eco
nomic pe 1986—1990. Obiectivele 
preconizate de creștere a producției 
planificate pentru 1984 pot fi atinse

Ir Sen
al cauzei socialismului, păcii, destin
derii și colaborării internaționale.

în cadrul întrevederii s-a realizat, 
de asemenea, un schimb de păreri 
asupra unor probleme actuale ale 
vieții internaționale, care a pus pu
ternic în evidență identitatea deplină 
a punctelor de vedere a celor două 
partide și țări prietene.

Tovarășul Kim Ir Sen a subliniat 
că poporul coreean cunoaște bine și 
apreciază inițiativele și propunerile 
de pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa neobosită 
consacrată asigurării securității în 
Europa și în întreaga lume. De ase
menea, tovarășul Kim Ir Sen a ex
primat mulțumiri pentru sprijinul 
P.C.R., personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, acordat cauzei 
drepte a poporului coreean privind 
reunificarea patriei.

După întrevedere, tovarășul Kim Ir 
Sen a reținut la dejun pe tovarășul 
Constantin Dăscălescu.

La dejun au participat, din partea 
coreeană, tovarășii Li Giong Ok, pre
mierul Consiliului Administrativ al 
R. P. D. Coreene, Hă Dam, vicepre- 
mier al Consiliului Administrativ, 
ministrul afacerilor externe, Cio Zan 
Gin, ministrul comerțului exterior, 
Chong Song Nam, ministrul relațiilor 
economice externe, alte persoane ofi
ciale.

Din partea română au participat 
persoanele oficiale care il însoțesc pe 
primul ministru in vizita sa în 
R. P. D. Coreeană.

★

dintre România și R.P.D. Coreeană- 
în acest context au fost dezbătute 
căi și modalități de acțiune menite 
să determine sporirea și adincirea 
conlucrării româno-coreene pe mul
tiple planuri.

★

Nampo — amplă lucrare hidrotehni
că in zona de vărsare a fluviului 
Tedong în Marea Galbenă. în dis
cuțiile purtate cu conducerea șan
tierului șl cu specialiștii a fost evo
cată bogata experiență acumulată de 
constructorii români in realizarea 
unor lucrări hidrotehnice similare.

A avut loc. de asemenea, o întil- 
nire cu tovarășul Li Gin Mo. prim- 
secretar al Comitetului provincial 
de partid Nampo. Ce Ci San. pre
ședintele Comitetului Administrativ 
regional, și cu alte cadre din con
ducerea organelor locale de partid 
si de stat.

numai prin reducerea consumului 
de materiale pe unitate de produs, 
prin accentuarea regimului de eco
nomii de materii prime și materia
le, ridicarea calității produselor și 
serviciilor, combaterea risipei în 
toate domeniile.

Comitetul Central constată că li
mitarea inflației este unul dintre 
principalele obiective ale politicii 
social-economice.

Soluționarea eficientă a proble
melor dezvoltării economiei noastre 
— relevă hotărîrea — impune parti
ciparea activă a Poloniei la diviziu
nea internațională a muncii, lăr
girea colaborării cu țările socialiste

Seimul R.P. Polone a adoptat, de 
asemenea, o hotărire privind pre
vederile planului centralizat pe 
1984, prin care însărcinează guver
nul să identifice rapid mijloacele 
c: re să asigure o mate eficiență a 
planificării centralizate, să acorde o 
atenție deosebită transpunerii inte
grale în viață a hotăririlor Seimului 
din 24 iunie 1983, să realizeze cu 
consecventă direcțiile de consolida
re a principiilor de perfecționare a 
mecanismelor reformei economice 
prezentate, care să asigure îndepli
nirea planului pe 1984 și să acțione
ze pentru o mai justă retribuire 
după muncă.

Una dintre cele mai importante 
sarcini ale politicii economice a 
statului trebuie considerată reali
zarea cu consecvență a programe
lor de economii și de luptă îmoo- 
triva inflației, se arată in hotărire.

Pe linia dezvoltării continue a relațiilor 
de prietenie și colaborare româno-chineze
în ansamblul politicii sale princi

piale și consecvente de dezvoltare a 
conlucrării cu toate țările socialiste. 
România, după cum se știe, acordă o 
deosebită însemnătate dezvoltării 
prieteniei și colaborării multilaterale 
cu R.P. Chineză. Revine P.C.R. și 
P. C. Chinez meritul de a fi asigu
rat, prin legăturile de prietenie 
dintre ele, extinderea și aprofun
darea continuă a ansamblului rela
țiilor de conlucrare dintre cele 
două țări și popoare. Un rol deter
minant în acest cadru îl au intilni
rile și convorbirile la nivelul 
cel mai înalt — vizita între
prinsă în R. P. Chineză anul tre
cut de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și vizita de anul acesta în România 
a tovarășului Hu Yaobang impri- 
mînd o nouă vigoare și deschizind 
ample perspective conlucrării noas
tre pe plan politic, economic, teh- 
nico-stiintific și cultural. în toate do
meniile de interes reciproc.

în acest spirit, vizita oficială de 
prietenie întreprinsă în R. P. Chi
neză de primul ministru al guver
nului român, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, la invitația premierului 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
tovarășul Zhao Ziyang, se înscrie ca 
o nouă contribuție la întărirea și 
amplificarea colaborării prietenești 
dintre țările și popoarele noastre.

Constituie un motiv de satisfac
ție reciprocă faptul că relațiile 
româno-chineze cunosc o continuă 
dezvoltare. în acest sens, schim
burile de mesaje prietenești din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășii Hu Yaobang și Deng 
Xiaoping. președintele Comisiei 
Centrale Consultative a P.C. Chinez, 
cu prilejul primirii primului minis
tru al guvernului român, au daț o pu
ternică expresie hotăririi ambelor 
partide și țări de a acționa și in 

viitor pentru dezvoltarea pe multi
ple planuri a raporturilor reciproce 
de solidaritate și strînsă colaborare, 
în cele mai variate domenii ale con
strucției socialiste, ca și pe plan in
ternațional. în lupta pentru afirma
rea politicii de independentă, pentru 
progres si pace.

Așa cum s-a reliefat din nou, 
aceste relații beneficiază de trainica 
temelie pe care o constituie princi
piile independentei și suveranității 
naționale, deplinei egalități in drep
turi. neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc și întra
jutorării tovărășești.

O deosebită însemnătate are dez
voltarea colaborării economice, în 
domeniile și formele cele mai di
verse, ca factor de consolidare și 
lărgire a legăturilor dintre parti
dele, țările și popoarele noastre. Șl 
fără îndoială că potențialul eco
nomic și tehnic, resursele de care 
dispun România și China, progra
mele de dezvoltare ce se înfăptuiesc 
în cele două țări oferă premisă 
dintre cele mai favorabile pentru 
extinderea și aprofundarea acestei 
conlucrări.

Tocmai pomindu-se de la marile 
posibilități existente a fost exa
minat un larg evantai de pro
bleme prin prisma cerinței ampli
ficării schimbului de bunuri ma
teriale și a cooperării in produc
ție si cercetare. Acțiunile concrete 
analizate vizează dezvoltarea colabo
rării. începînd încă de anul vii
tor. îrV asemenea ramuri de bază ale 
economiei cum sînt materiile prime, 
energia, combustibilul, transporturi
le. construcția de mașini, electroni
ca. chimia și petrochimia, industria 
ușoară si alimentară.

în cadrul schimbului de vederi pri
vind situația internațională s-a relie

fat îngrijorarea profundă a ambelor 
țări față de urmările nocive ale poli
ticii imperialiste de forță și domina
ție. de reîmpărțire a zonelor de in
fluență, ale menținerii și proliferării 
focarelor de criză și intensificării 
cursei înarmărilor, care au dus la o 
gravă deteriorare a climatului pe 
plan mondial, la creșterea pericolu
lui de război. în acest cadru, pre
mierul Consiliului de Stat al. R. P. 
Chineze a dat o înaltă apreciere ac
tivității intense desfășurate de Româ
nia socialistă, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, în vederea opri
rii amplasării' de noi rachete pe 
continentul nostru, retragerii și dis
trugerii celor existente, pentru opri
rea cursei înarmărilor și asigurarea 
păcii și securității în Europa și în 
întreaga lume, pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a bunei ve
cinătăți și colaborării, fără arme 
nucleare.

A fost reafirmată solidaritatea 
României și Chinei cu lupta dreaptă 
a poporului coreean pentru reunifi
carea pașnică, democratică si inde
pendentă a patriei, fără nici un a- 
mestec din afară. Totodată, s-a 
evidențiat din nou imperativul so
luționării prin negocieri a probleme
lor litigioase din viața internațională, 
al democratizării relațiilor dintre 
state, precum si cerința unor eforturi 
susținute pentru lichidarea subdez
voltării și făurirea unei noi ordini 
economice internaționale.

Fără îndoială că transpunerea în 
viată a înțelegerilor convenite va 
duce la intensificarea conlucrării 
prietenești româno-chineze. in inte
resul celor două popoare, al cauzei 
socialismului, păcii și cooperării in
ternaționale.

AI. CAMPEANU

SESIUNEA CONSILIULUI MINISTERIAL AL COMUNITĂȚII ECO
NOMICE A STATELOR VEST-AFRICANE s-a încheiat simbătă la Co
nakry. Reprezentanții celor 16 țări africane membre a,le organizației au 
luat o serie de hotăriri privitoare la punerea in practică a măsurilor de 
promovare a schimburilor și cooperării in cadrul comunității, printre do
meniile vizate figurină industria, agricultura și comunicațiile.

CONTINUA LUTTELE IN LI
BAN. în cursul zilei de luni, in 
zona muntoasă din sud-estul capi
talei libaneze au continuat duelu
rile de artilerie între forțele gu
vernamentale și elemente înarma
te, informează agenția France 
Presse. Au avut loc, de asemenea, 
ciocniri între milițiile druze și cele 
creștine la Iklim Al Kharroub, la 
30 km de capitală. De asemenea, 
luni după-amiază, portul Beirut, 
aflat in plină activitate, a fost țin
ta a 5 obuze, a căror explozie s-a 
soldat cu 4 răniți, informează 
France Presse, citind postul de ra
dio Beirut.

ALEGERI GENERALE ANTICI
PATE IN JAPONIA. Primul mi
nistru al Japoniei, Yasuhiro Naka- 
sone, a dizolvat, luni, Camera Re
prezentanților și a anunțat organi
zarea de alegeri generale antici
pate, data scrutinului fiind stabi
lită de guvern la 18 decembrie, 
informează agențiile France Presse 
și Reuter. Campania electorală va 
începe la 3 decembrie.

COMITETUL PERMANENT AL 
CONSILIULUI PENTRU DEZVOL
TAREA INDUSTRIALA și-a în
căput ieri lucrările la Vlena. Par
ticipă reprezentanți din 45 de state 

membre ale comitetului. Dezbate
rile se vor concentraeasupra pro
blemelor referitoare “da strategia 
dezvoltării in anii ’80. Vor fi exa
minate. totodată, aspecte legate de 
pregătirile viitoarei conferințe a 
Organizației Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare Industrială.

MITING LA MONTEVIDEO IN 
SPRIJINUL REFORMELOR DE
MOCRATICE. Peste 400 000 de per
soane au participat, duminică după- 
amiază, la Montevideo, la un mare 
miting in sprijinul reformelor de
mocratice. Agenția France Presse 
apreciază că aceasta a fost cea mai 
mare demonstrație din istoria Uru- 
guayului. In cadrul mitingului, ce
lebrul actor Uruguayan Alberto 
Candeau a dat citire unei procla
mații a tuturor partidelor politice, 
sindicatelor, studenților și organiza
țiilor obștești, in care se cere abo
lirea interdicțiilor care îngrădesc 
activitatea politică in țară.

NAȚIONALIZĂRI ÎN INDIA. Gu
vernul Indiei a luat hotărirea de a 
naționaliza un număr de 12 dintre 
cele mai mari fabrici de zahăr din 
statul Uttar Pradesh — principalul 
stat producător de zahăr din țară. 
Prin aceasta guvernul realizează 
incă un pas important pe calea în

tăririi și extinderii sectorului de 
stat al economiei. Statul a decis, 
totodată, alocarea a 25 milioane ru- 
pii pentru dotarea acestor între
prinderi cu tehnică avansată.

PORTUGALIA $1 PIAȚA CO
MUNA. Primul ministru al Portu
galiei, Mario Soares, a. declarat, 
la întoarcerea sa de la Paris, unde 
a conferit cu președintele Franței, 
Francois Mitterrand, că au interve
nit clarificări in procesul aderării 
țării sale la Piața comună. El a re
levat că președintele Mitterrand 
dorește ca un răspuns clar să fie 
dat Portugaliei in următoarele 
citeva luni și ca acest răspuns să fie 
pozitiv. „Dacă acest punct de ve
dere va fi adoptat de către apropia- , 
ta reuniune de la Atena a Consiliu
lui C.E.E., calea aderării pentru 
Portugalia va fi deschisă", a preci
zat Mario Soares.

NIVEL-RE "ORD AL ȘOMAJU
LUI ÎN ȚĂRILE C.E.E. Potrivit 
datelor publicate de Direcția de 
statistică a C.E.E., în țările mem
bre ale Pieței Comune, la sfîrșitul 

FURTUNA NEOBIȘNUIT DE PUTERNICA CE S-A ABATUT ASU
PRA NORDULUI EUROPEI, simbătă și duminică, a provocat moartea a 
cel puțin 13 persoane și rănirea a citorva zeci, relevă bilanțurile provizo
rii date publicității in țările afectate. Cele mai multe dintre victime (opt) 
s-au inregistrat in Belgia, unde vintul puternic (140 km pe oră) a smuls 
acoperișuri de case și a dezrădăcinat numeroși arbori. In Marea Britanie, 
vintul, la fel de violent, a dezrădăcinat sute de arbori. In apropiere de 
Sussex, un arbore s-a prăbușit peste un automobil, omorind trei persoane.. 
Furtuna a provocat, in Olanda, pagube materiale considerabile, precum și 
moartea unei persoane și rănirea altora. S-au inregistrat victime și in 
Franța, unde viteza vintului a atins 144 km pe oră.

lunii octombrie, numărul șomerilor 
a ajuns la 12.1 milioane, cifră-re- 
cord in intreaga perioadă postbe
lică. Numărul cel mai mare de șo
meri — 3,1 milioane — s-a înre
gistrat în Marea Britanie, urmind 
în ordine Italia si Franța, cu 2,3 și. 
respectiv. 2.2 milioane șomeri.

LANSAREA NAVETEI SPAȚIA
LE „COLUMBIA". La Centrul 
spațial Cape Canaveral, din Florida, 
a fost lansată, luni, naveta spațială 
americană „Columbia", avind la 
bord un echipaj format din patru 
astronauti si doi cercetători, coman
dat de John Young. In programul 
acestei misiuni, care va dura 9 zile, 
sint prevăzute 70 de teme de cerce
tare.

PRODUCȚIA INDUSTRIALA A 
ITALIEI a scăzut, in primele șapte 
luni ale anului, cu 7,9 la sută in 
comparație cu perioada similară a 
anului trecut, a anunțat Institutul 
central de statistică. în perioada 
ianuarie-iulie 1933 balanța comer
țului exterior a înregistrat un de
ficit de 6 822 miliarde lire.

IN URMA VISCOLELOR $1 A 
PLOILOR PUTERNICE care s-au 
abătut asupra zonelor centrale și 
din nordul Statelor Unite și-au 
pierdut viața 48 de persoane. Tot
odată, o ceață extrem de densă a 
paralizat traficul rutier în mari 
părți din statele Kansas, Nebraska 
și Colorado. La Denver, capitala 
statului Colorado, a fost decretată 
starea de urgență. In același timp, 
au fost afectate statele Mississippi, 
Louisiana și Missouri.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scinteii nr. 1. Tel 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorii din Întreprinderi și instituții. în străinătate, abonamentele se. fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie » nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 360


