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Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit
cu tovarășul Enrico Berlinguer

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat ziarului „Toronto Star" din Canada

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit, sîmbătă,. la sediul 
C.C. al P.C.R., cu tovarășul Enrico 
Berlinguer-, secretar general al Parti
dului Comunist Italian.

La întîlnire au participat tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miu Dobrescu, memb-u su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Olimpia 
Solomonescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct al șefului Sec
ției relații externe și cooperare eco
nomică internațională.

A luat, de asemenea, parte tovară
șul Antonio Rubbi, membru al C.C. al 
P.C.I., șeful Secției externe a P.C.I.

Dejun oferit de tovarășul Nicolae
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, a oferit, simbătă. un dejun 
in onoarea tovarășului Enrico 
Berlinguer, secretar general al Parti
dului Comunist Italian.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Enrico Berlinguer

Dragă tovarășe Berlinguer, 
Dragi tovarăși italieni, 
Dragi tovarăși,

Aș dori să exprim satisfacția con
ducerii noastre de partid, a mea per
sonal pentru vizita pe care o faceți, 
tovarășe Berlinguer, in România, la 
invitația Comitetului Central al 
partidului, să vă adresez, incă o dată, 
un salut călduros și urarea de bun 
venit în România.

Vizita pe care o faceți acum in 
România constituie o expresie a re
lațiilor bune dintre partidele noas
tre. care acționează — in împreju
rări și in condiții diferite — in 
aceeași direcție, atît in ce privește 
dezvoltarea relațiilor dintre po
poarele noastre, a colaborării dintre 
România și Italia, cit și in soluțio
narea problemelor complexe ale vie
ții internaționale, in interesul fie
cărei națiuni, pentru o politică de 
pace, de independență a fiecărui po
por, de largă conlucrare între toate 
statele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială.

în cursul convorbirilor pe care 
le-ani avut, am făcut un schimb 
larg de păreri asupra problemelor 
actuale ale vieții internaționale. Am 
apreciat, de comun acord, că s-a 
ajuns la o agravare fără precedent 
* relațiilor internaționale, că aeeasta 
este determinată de intensificarea 
cursei înarmărilor, de o serie de 
conflicte, de folosirea forței Și de 
amenințarea cu forța, de interven
ția brutală in treburile interne ale 
altor state.

Sint probleme complexe in viața 
economică, criza economică afectea
ză practic toate statele. Politica fi
nanciară, îndeosebi a dobinzilor 
excesiv de mari, duce Ia înrăutățirea 
situației economice internaționale. In 
mod deosebit aș menționa înrăutăți

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat călduros pe tovarășul Enrico 
Berlinguer, subliniind că vizita sa 
constituie o nouă și semnificativă 
expresie a relațiilor strânse, priete
nești, statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Italian, precum și a dorinței comune 
de a extinde și întări continuu aceste 
bune raporturi, in folosul celor două 
partide, al popoarelor român și ita
lian.

Tovarășul Enrico Berlinguer a mul
țumit cu căldură' pentru invitația de 
a . vizita România și a exprimat 
profunda satisfacție de a se reîntîljii 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și de

Au participat tovarășii Iosif 
Banc. Emil Bobu, Ion Coman, 
Manea Mănescu. Gheorghe Oprea, 
Dumitru Popescu, Hie Verdeț, 
Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, Petru 

rea continuă a situației țărilor în 
curs de dezvoltare, mărirea decala
jelor intre țările dezvoltate și țările 
in curs de dezvoltare.

Ivind in vedere evenimentele din 
ultimul timp, in centrul discuțiilor 
noastre au-stat problemele din Eu
ropa. Intr-adevăr, in ultimele săp
tămâni s-au produs evenimente care 
au agravat considerabil situația de 
pe continentul european și din lume. 
S-a trecut la amplasarea in unele 
țări vest-europene a rachetelor ame
ricane cu rază medic de acțiune, ig- 
norindu-se cererile și opoziția opi
niei publice, care s-a pronunțat și 
se pronunță tot mai hotării împotri
va acestor rachete. Ca răspuns la 
aceasta, Uniunea Sovietică s-a re
tras de la convorbirile de la Geneva 
și a anunțat o serie de eontramăsuri 
privind amplasarea unor rachete in 
unele țări socialiste europene și in 
alte zone ale lumii.

Putem afirma ea s-a ajuns la o 
situație de o gravitate cum nu a fost 
niciodată de la terminarea celui 
de-al doilea război mondial. Nu este 
acum momentul și nu consider că 
este cazul să insist mai mult asupra 
cauzelor care au făcut să se ajungă 
aici. Acum se pune problema : ce 
trebuie, făcut pentru a opri acest curs 
periculos al evenimentelor, pentru 
a determina oprirea amplasării ra
chetelor americane în unele state din 
vestul Europei și. în același timp, 
oprirea realizării contramăsurilor 
anunțate de Uniunea Sovietică șî 
reluarea negocierilor de ia Geneva 
în vederea ajungerii la un acord 
care să ducă Ia reducerea substan
țială a mijloacelor racheio-nucleare 
existente, la realizarea uuul echili
bru în raportul de forțe dintre cele 
două părți la un nivel cit mai scăzut 
posibil.

Desigur. România s-a pronunțat
(Continuare in pag. a III-a) 

a continua dialogul deschis, priete
nesc, în -probleme bilaterale și in
ternaționale de interes reciproc.

în, cursul convorbirilor ș-a .pfgc- 
tuat o trecere în revistă a relațiilor 
existente între P.C.R. și P.C.I., a ac
tivității celor două partide și s-a 
procedat la un schimb de vederi in 
unele probleme internaționale actua
le și îndeosebi asupra situației din 
Europa, in mod special cu privire la 
dezarmare, și în primul rind la 
dezarmare nucleară, la soluționarea 
pe cale pașnică a conflictelor din di
ferite zone ale lumii.

S-au relevat cu satisfacție bunele 
raporturi de prietenie, colaborare și 
solidaritate ce se dezvoltă între

Enache. alte persoane oficiale. 
' Au luat parte tovarășul Antonio 
Rubbi, membru al C.C. al P.C.I., 
șeful secției externe a P.C.I.. șl alți 
'membri ai delegației.

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragi tovarăși,

Doresc să vă mulțumesc pentru a- 
mabila și plăcuta invitație ce mi-a 
fost adresată pentru a efectua o vizi
tă la București și a mă intilnî eu 
dumneavoastră.

Atmosfera convorbirilor noastre a 
fost pătrunsă de spiritul prieteniei, 
colaborării și respectului reciproc, al 
autonomiei, cc caracterizează relații
le dintre partidele noastre.

Convorbirile pe care le-am avut 
ne-au permis să discutăm — in mo
mentul dificil prin care trecem — 
propunerile dumneavoastră șî ale 
noastre, menite să găsească, soluții 
constructive și căi pozitive de ieșire 
dintr-o situație care devine pe zi ce 
trece mai încordată și mai periculoa
să pentru pacea mondială.

Am urmărit cu mare atenție, și a- 
preciem, inițiativele luate de dum
neavoastră, personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de guvernul dumneavoas
tră și de Partidul Comunist Român și 
pozițiile adoptate recent, menite să 
oprească o nouă'spirală a cursei înar
mărilor nucleare. îndeosebi în Eu
ropa, și să înfăptuiască măsuri efec
tive pentru reducerea acestora. în 
cursul convorbirilor noastre am con
statat preocuparea comună față de 
agravarea crescîndă a situației inter
naționale. care amenință cu riscuri 
îngrozitoare soarta popoarelor conti
nentului nostru și a întregii lumi.

Este vorba de tensiuni tot mai a- 
cute, de conflicte militare deschise 
în numeroase zone ale lumii, de mi
litarizarea crescîndă a relațiilor in
ternaționale, în care recurgerea la 
forță sau Ia amenințarea cu forța re
prezintă un pericol toi mai grav pen
tru independența și dezvoltarea au
tonomă a popoarelor și pentru men
ținerea păcii mondiale.

Dar elementul de cea mai mare 

Partidul Comunist. Român și Partidul 
Comunist Italian, hotărîrea de a am
plifica și in viitor aceste relații. în 
interesul popoarelor român șâ> italian, ■» 
al cauzei păcii, destinderii si înțele
gerii în Europa și în lume.

Convorbirile dintre secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român 
și secretarul general al Partidului 
Comunist Italian, desfășurate intr-o 
atmosferă caldă, de sinceră priete
nie, care caracterizează relațiile din
tre cele două partide, au relevat o 
largă convergență de păreri asupra 
celor mai importante probleme in
ternaționale și ale mișcării munci
torești.

Ceaușescu
In timpul dejunului, care s-a. des

fășurat intr-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Enrico 
Berlinguer au rostit toasturi.

gravitate al situației internaționale 
il constituie cursa neînfrînată a ar
mamentelor nucleare. Noi conside
răm că în activitatea noastră Sarcina 
primordială și fundamentală constă 
in a acționa pentru oprirea cursei 
înarmărilor, înghețarea arsenalelor 
nucleare, pentru negocieri în ve
derea reducerii — echilibrate și con
trolate — a armamentelor nucleare 
și convenționale, în a lupta pentru 
interzicerea armei atomice.

Am luptat cu îndirjire împotriva 
instalării noilor rachete americane' 
în țara noastră și în alte țări ale 
Europei occidentale și, în același 
timp, pentru o reducere importantă 
a armelor nucleare cu rază medie de 
acțiune sovietice.

Rezultatul negativ al negocierilor 
de Ia Geneva nu ne îndeamnă la re
semnare. Dimpotrivă, considerăm că 
intr-o situație care a devenit tot mai 
dificilă trebuie depuse toate eforturi
le și căutată orice posibilitate — fie 
ea cit de mică — pentru oprirea 
spiralei cursei înarmărilor. In acest 
scop, am făcut părții occidentale pro
punerea de a-și manifesta clar dis
ponibilitatea in direcția încetinirii 
ritmului, neținind seama de scaden
țele fixate pentru amplasarea și pu
nerea în stare operațională a rache
telor „Pershing" și „Cruise". Părții 
sovietice i-am făcut propunerea să 
nu procedeze la desfășurarea <le noi 
arme, așa cum a anunțat, și să trea
că'— printr-uu gest semnificativ din 
punct de vedere politic — la dez
afectarea rachetelor „SS-20". Aces
tea ar fi manifestări și acte între
prinse în mod autonom de către fie
care dintre părți, dar care ar putea 
favoriza deschiderea unei noi faze 
de negocieri, în care trebuie men
ținut obiectivul realizării unui echi
libru militar în Europa, la nivelul 
cel mai scăzut, în condiții de secu-
(Continuare în pag. a lll-a»

După cum s-a mai anunțat, in 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
ședințele Republicii Socialiste România, l-a primit pe Stephan Handelman, 
șeful biroului din Londra al cotidianului „Toronto 5tar“ din Canada, căruia 
i-o acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Va rugăm, Ex
celență, să înfățișați cititorilor 
ziarului nostru planurile de per
spectivă ale României privind 
dezvoltarea in anii următori, 
atit ca țară socialistă, cit și ca 
parte a economiei mondiale.

RĂSPUNS : România este angaja
tă în realizarea programului partidu
lui și a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea, care prevăd făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
în țara noastră. întreaga activitate 
și planurile de perspectivă sint de
terminate de prevederile acestor do
cumente.

în prima parte a perioadei anilor 
*80 a trebuit să facem față unor greu
tăți. Ritmul de dezvoltare economi- 
co-socială a fost ceva mai redus 
cit prevederile programului și 
planului cincinal actual. încă 
aoest an am reușit să depășim 
bună parte aceste greutăți. Ele 
fost determinate de unele probleme 
legate de dezvoltarea noastră inter
nă, de anumite rămîneri in urmă 
privind baza de materii prime și 
baza energetică, cit. și de criza eco
nomică mondială, de politica finan
ciară și, mai cu seamă, de rata ex
cesiv de mare a dobinzilor.

Am adoptat, in anii precedent!, o 
serie de măsuri care au in vedere
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația ziarului „Nodon Sinmun din R. P. D. Coreeană
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, simba- 
tă dimineața, delegația ziarului ..No
don Sinmun", organ al Partidului 
Muncii din Coreea, condusă de Kim 
Săk Re, redactor-șef adjunct al zia
rului, care efectuează o vizită în 
schimb de experiență ini țara noas
tră, la invitația ziarului ..Scînteia'

La primire a luat parte Mun Ben

Telegrama adresată 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
de participanții la Plenara Comitetului Centrai 

al Uniunii Tineretului Comunist
Mult iubite și stimate tovarășe

Nicolae Ceaușescu,
Participanții la plenara C.C. al U.T.C., desfășurată 

la citeva zile de la măreața sărbătoare a aniversării 
celor 65 de ani de la făurirea statului național unitar 
român, intr-un climat de angajare responsabilă și ' 
creatoare a întregului nostru popor pentru încheierea . 
cu rezultate deosebite a planului pe acest an, pentru 
traducerea în viață a insuflețitoarelor obiective de 
dezvoltare economico-socujlă multilaterală a patriei, 
exprimă și cu acest prilej' sentimentele de nemărgi
nită dragoste, prețuire și'Stimă pe care le'nutresc toți 
tinerii României socialiste față de dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, exemplu strălucit de patriot 
și revoluționar înflăcărat, îndrumător și prieten apro
piat al tinerei generații.

Vă raportăm, mult, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că pe baza indicațiilor și exigențelor for
mulate de dumneavoastră la Consfătuirea, pe proble
mele muncii organizatorice și politico-educative de la 
Mangalia și la recenta plenară a C.C. al P.C.R., plena
ra noastră a analizat cu fermitate și angajare comu
nistă. activitatea desfășurată de Uniunea Tineretului 
Comunist pentru întărirea spiritului revoluționar al 
organizației noastre, pentru consolidarea sa politică și 
organizatorică, stabilind totodată măsuri efective, con
crete, pentru dinamizarea Și îmbunătățirea calitativă 
a participării tuturor tinerilor — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — la înfăptuirea exem
plară a Programului P.C.R.. a obiectivelor trasate de 
Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale parti
dului.

Plenara a relevat făptui că s-a acordat o atenție de 
prim ordin măsurilor politico-organizatorice si educa
tive pentru înfăptuirea programelor pe' care le avem, 
astfel incit acestea, prin realizarea lor în viată, să 
marcheze creșterea substanțiala a contribuției genera
ției tinere la asigurarea progresului continuu material 
și spiritual al patriei noastre. Prin abordarea unui stil 
de muncă dinamic, la toate nivelurile, ne-am sporit 
preocuparea pentru întărirea unității tinerei generații 
in jurul partidului, al secretarului său general, în ve
derea împlinirii nobilelor idealuri ale socialismului și 
comunismului pe pămîntul scump al României so
cialiste.

Pornind de la adevărul subliniat în repetate rînduri 
de dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe 
secretar general, că noua societate, orinduire a mun
cii libere si creatoare. îsi datorează progresul neîn
trerupt numai eforturilor conștiente, eroice, pline de 
abnegație ale întregului popor, am așezat în centrul 
preocupărilor noastre formarea atitudinii înaintate 
fată de muncă, astfel incit tineretul, cu elanul și 
spiritul revoluționar ce îl caracterizează, să se gă
sească permanent in primele rînduri ale făuritorilor 
noii civilizații socialiste si comuniste.

In spiritul răspunderilor ce ne revin ca urmare a 
aplicării noilor reglementări privind perfectionarea 
mecanismului economico-financiar si a sistemului de 
retribuire, plenara a dezbătut în spirit critic și auto
critic neajunsurile ce se mai manifestă in activitatea 
organelor și organizațiilor U.T.C.. stabilind măsuri co
respunzătoare pentru sporirea aportului tineretului in 
etapa actuală, in care avem de rezolvat probleme hotă- 
rîtoare pentru destinul patriei noastre, pentru ridi
carea României pe noi culmi de progres. Obiectivele 
majore în direcția înfăptuirii prevederilor actualului 
plan cincinal, a dezvoltării, industriei si înfăptuirii 
unei noi revoluții in agricultură, a imprimării unei ca
lități superioare in toate domeniile vieții economice si 
sociale deschid și pentru tînăra generație ample si 
mobilizatoare spatii de acțiune, de participare respon
sabilă. impreună cu întregul popor, la dezvoltarea 
multilaterală a patriei.

Ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că' vom acționa hotărit. in spiritul și pe 
baza sarcinilor trasate de dumneavoastră la Consfă
tuirea de lucru de la Comitetul Central al P.C.R. pe 
probleme de agricultură pentru îndeplinirea integra
lă a indicatorilor de plan pe 1984 la producția ve
getală și animală, pentru, generalizarea experienței 
înaintate din unitățile fruntașe în această ramură a 
economiei naționale, pentru mobilizarea activă a tu
turor tinerilor care trăiesc și muncesc la sate în 
înfăptuirea programelor prioritare adoptate privind

ziua de 5 decembrie a.c., tovarășul 
al Partidului Comunist Român, pre

să asigure cel mal tirziu pină în anii 
’90 independenta energetică comple
tă și, de asemenea, să asigure , din 
resursele interne, intr-o măsură mai 
mare, baza de materii prime pentru 
industria prelucrătoare.

Avem deja anumite rezultate po
zitive. Pentru anii 1984—1985 preve
dem un ritm de dezvoltare superior 
chiar celui din acest an —• de 6—1 
la sută — dar, mai cu seamă, avem 
în vedere intensificarea eforturilor 
in domeniul energetic și al materii
lor prime. în 1986 va intra în pro-* 
dueție și prima centrală nucleară, 
pe care o construim împreună cu 
Canada, urmind ca, pînă în 1990, să 
mai intre citeva centrale. Pe această 
bază, apreciem că vom putea asigura 
complet necesarul energetic al țârii. 
Am menționat că, chiar anul viitor, 
vom asigura cu forțele proprii pes
te 90 la sută din sursele de energie 
necesare.

Punem un mare accent pe proble
ma calității, a ridicării nivelului teh
nic al producției, pe creșterea mai 
puternică a productivității 
Chiar recent, la sfirșitul 
iembrie, am publicat două 
te speciale care se ocupă 
probleme. Considerăm că 
calității, a nivelului tehnic, precum 
și problema productivității muncii

muncii: 
lunii no- 
documen- 
de aceste 
problema

Sam. însărcinat cu afaceri ad-.interim 
al R.P.D. Coreene la București.

Conducă toiul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros de prietenie și solida
ritate din partea tovarășului Kim Ir 
Sen. secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene, a 
conducerii de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene.

Mulțumind, tovarășul Nicolae

obiectivele principale 
pînă in 1990.

o serie de măsuri

vor constitui 
ale dezvoltării

Am introdus 
privind perfectionarea noului meca
nism economic, creșterea cointeresă
rii materiale a oamenilor muncii — 
în calitatea lor de proprietari,1 de 
producători, beneficiari — cit și spo
rirea mai puternică a rentabilității 
și a eficienței economice.

Avem, de asemenea, în vedere să 
extindem în continuare colaborarea 
economică internațională. In ultimii 
2—3 ani am fost obligați să reducem 
în mod mai radical importurile. A- 
cum avem în vedere sâ acționăm in 
așa fel îneît să extindem colabora
rea economică,' atît cu țările socia
liste, cu țările în curs de dezvoltare, 
cit și cu țările capitaliste dezvolta
te. Dorim insă să realizăm un echi
libru în schimburile internaționale, 
atit al balanței comerciale, cit și al 
balanței de plăti.

Avînd în vedere problemele com
plexe ale crizei economice mondia
le, considerăm că este necesar să ac
ționăm cu toată hotărîrea pentru a 
contribui la dezvoltarea schimburi
lor internaționale, aceasta fiind în 
interesul 
ciale și 
România 
o parte 
noastre active la solutionarea pro
blemelor economice mondiale și, în
deosebi, a lichidării subdezvoltării, 
a realizării noii ordini economice 
mondiale.

dezvoltării economico-so- 
eonstrucției socialiste In 
și reprezentînd, totodată, 
importantă a participării

(Continuare în pag. a IlI-a)

Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
tovarășului. Kim Ir Sen, conducerii 
de' partid și de stat a R.P.D. Coreene 
și poporului coreean prieten un salut 
călduros și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de progres, pros
peritate și pace.

In cadrul întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ’ a acordat un in
terviu pentru ziarul „Nodon Sin- 
mun“.

cultura porumbului, plantelor tehnice, sfeclei de za
hăr, cartofului, legumelor, cele priyind viticultura și 
pomicultura, asigurarea furajelor, realizarea efective
lor planificate de animale, mecanizarea lucrărilor agri
cole, autoaprovizionarea, exportul și pregătirea ca
drelor.

Situînd la temelia întregii noastre activități de for
mare a omului nou indicațiile și orientările dum
neavoastră, plenara a analizat sarcinile majore ce 
revin organizațiilor U.T.C. in continua perfecționare 
a nivelului politico-ideologic și de cunoaștere al mi
lioanelor de tineri, în formarea unei, concepții con
secvent științifice despre lume și societate, in men
ținerea vie a romantismului și umanismului revolu
ționar, in afirmarea plenară a principiilor eticii și 
echității socialiste, astfel incit întreaga activitate de 
propagandă, de educație să se integreze organic dina
mismului fără precedent al vieții economice și so
ciale din patria noastră ce caracterizează cei peste 
18 ani de cînd la conducerea destinelor partidului vă 
aflați dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Din perspectiva răspunderilor calitativ noi puse în 
fața tinerei generații de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, însușindu-ne întru totul pre
țioasele indicații cuprinse in cuvîntarea de o excep
țională însemnătate' prezentată în cadrul Consfătuirii 
de la Mangalia, vom acorda, și in continuare, o aten
ție deosebită întăririi capacității de mobilizare și ac
țiune a organizației noastre comuniste, revoluționare, 
realizînd cuprinderea tuturor problemelor colectivelor 
de tineri, cunoașterea la fața locului a realităților și 
soluționarea operativă a neîmplinirilor, urmărirea 
obiectivelor propuse pînă la stadiul final al realizării 
lor. Vom cultiva, în întreaga noastră activitate, spiritul 
partinic, cutezător, astfel incit fiecare organizație 
U.T.C. să devină un puternic centru al formării și 
consolidării conștiinței și atitudinii socialiste, revo
luționare a tinerilor. în această direcție vom continua 
să promovăm cu fermitate, așa cum ne-ati indicat 
dumneavoastră, trăsăturile moral-politice ale revolu
ționarului de profesie la fiecare activist al organizației 
noastre, astfel îneît aceștia să pună mai presus de 
orice interesele partidului, ale poporului, să stăpîneas- 
că cele mai înalte cunoștințe tehnico-știintifice, profe
sionale și, în același timp, să îndeplinească în mod 
exemplar sarcinile determinate de dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării, de edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
munism.

Ne angajăm că nu vom 
tru dezvoltarea în rîndul 
de prețuire și recunoștință fată de trecutul glorios de 
luptă al poporului nostru, al comuniștilor, pentru cul
tivarea unității și frăției dintre toți tinerii, fără deo
sebire de naționalitate, a conștiinței că viitorul fiecă
ruia se află aici și nicăieri în altă țară, avînd înalta 
îndatorire de a apăra și duce mai departe cuceririle 
revoluționare ale socialismului.

împreună cu întregul nostru popor, tînăra genera
ție a patriei iși exprimă deplina adeziune la inițiati
vele și propunerile de rezonanță istorică ale dum
neavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
privind înlăturarea pericolului nuclear, reluarea 
cursului spre destindere, menținerea și consolidarea 
păcii. Tinerii țării văd în recenta Declarație a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliu
lui de Stat și Guvernului o nouă și mobilizatoare 
chemare la rațiune, la responsabilitate, adresată tu
turor acelora care pot și au datoria de a determina 
statornicirea unui climat de pace și înțelegere pe con
tinent și în întreaga lume, lipsit de pericolul armelor 
nucleare, al confruntărilor distrugătoare.

Urmind cu întreaga ființă înaltul dumneavoastră 
exemplu de muncă, viață și conștiință comunistă, vă 
încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în numele tuturor tinerilor țârii, că v.om 
participa în primele rînduri ale măreței opere de în
făptuire a obiectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale partidului, dove
dind, ' cu puterea faptelor noastre concrete, atașa
mentul nețărmurit la politica clarvăzătoare a. partidu
lui, la cauza edificării socialismului și comunismului 
pe pămîntul scumpei noastre patrii — Republica So
cialistă România.

înaintarea patriei spre co-

precupeți nici un efort pen- 
tineretului a sentimentelor

COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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AGRICULTURA ARE TOT CE-I TREBUIE PENTRU
A REALIZA ÎN 1984 CELE MAI MARI PRODUCȚII!

1

Răspunzind chemărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, toți lucrătorii și specialiștii din agricultură să acționeze, din aceste 
zile, cu toată energia pentru realizarea măsurilor stabilite la Consfătuirea de la C.C. al P.C.R., pentru temeinica pregătire 

a producției anului viitor
„Dispunem de toate condițiile — și trebuie să facem totul pentru ca anul 1984 să ducă la o schimbare substanțială 

a activității în agricultură, la o îmbunătățire radicală a muncii organelor agricole, a unităților agricole, a tuturor oamenilor 
muncii din agricultură. Trebuie făcut totul pentru a obține o recoltă bună, o recoltă record, pentru a înfăptui neabătut 
hotărîrile Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale, pentru realizarea noii revoluții agrare, care presupune 
o agricultură de înaltă productivitate, o producție bună, de înalt nivel, în toate sectoarele46.

NICOLAE CEAUȘESCU

Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. pe proble
me de agricultură, orga
nizată din inițiativa to

varășului Nicolae Ceaușescu, In- 
scriindu-se în practica profund 
democratică promovată de secre
tarul general al partidului, de a se 
consulta și dezbate sistematic cu 
activul de partid și de stat, cu ca
drele de conducere, specialiști, și 
oameni ai muncii din diferite sec
toare sarcinile fundamentale ale 
dezvoltării economico-sociale a pa
triei. a analizat profund activitatea 
din această importantă ramură a 
economiei naționale și a stabilit un 
amplu și mobilizator program pen
tru înfăptuirea exemplară a sarci
nilor și orientărilor privind reali
zarea în 1984 a linor producții 
agricole record.

Ca de fiecare dată, din nou s-a 
evidențiat în mod strălucit rolul 
determinant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în procesul de perfec
ționare a activității în diferite sec
toare ale economiei, de ridicare a 
acesteia la nivelul exigențelor și 
cerințelor actualei etape de dezvol
tare a țării. In cuvîntarea rostită 
la încheierea lucrărilor, secretarul 
general al partidului a analizat cu
prinzător, cu înaltă exigență parti
nică și spirit revoluționar, rezulta
tele obținute în acest an în agri
cultură, a pus în evidență, pe baza 
unei profunde cunoașteri a realită
ților, ceea ce este bun, dar mai 
ales neajunsurile serioase mani
festate în unele sectoare, a jalonat 
cu clarviziune direcțiile și modali
tățile concrete de acțiune pentru a 
se obține o schimbare pozitivă ra
dicală în întreaga activitate din 
agricultură. Secretarul general al 
partidului a conturat un cuprinză
tor și mobilizator program de ac
țiune menit să stimuleze puternic 
creșterea responsabilității tuturor 
oamenilor muncii din agricultură 
față de gospodărirea cu chibzuință 
a pămîntului, folosirea la maximum 
a mașinilor și utilajelor, îngrijirea 
corespunzătoare a animalelor, să 
asigure întronarea ordinii și disci
plinei în respectarea tehnologiilor 
de producție și executarea, în pe
rioada optimă stabilită șl la un ni
vel calitativ superior, a lucrărilor 
agricole.

O primă idee majoră care se des
prinde din această analiză este că 
agricultura românească dispune 
acum de tot ce este necesar, din 
toate punctele de vedere, pentru a 
obține, chiar și în condiții clima
tice mai puțin prielnice, producțiile 
vegetale și animale prevăzute prin 
planul pe 1981, asigurind astfel 
buna aprovizionare a populației cu 
produse agroalimentare, satisfa
cerea celorlalte cerințe ale econo
miei naționale. O dovadă convin
gătoare a marilor posibilități de 
care dispune agricultura noastră 
socialistă sînt producțiile vegetale 
și animale obținute de unitățile 
fruntașe.

în această ordine de idei are o 
importanță deosebită cunoașterea 
și aplicarea celor mai bune expe
riențe din agricultură și adaptarea 
lor la condițiile concrete ale fie
cărui județ, fiecărei unități, fie
cărei ferme. în cadrul consfătuirii 
au fost prezentate numeroase ex
periențe pozitive, rezultate deose
bite obținute in producția cerealie
ră, Ia plantele tehnice, la legume, 
în producția zootehnică. Modul de 
organizare a activității în aceste 
unități, extinderea și aplicarea 
corectă a acordului global, condu
cerea cu competență a întregii ac

tivități de producție și economice, 
aplicarea riguroasă a tehnologiilor 
specifice fiecărei culturi și, nu în 
ultimul rînd, spiritul de ordine și 
disciplină care a permis mobiliza
rea cu înaltă răspundere a colecti
velor din aceste unități la realiza
rea producțiilor agricole trebuie să 
constituie puncte de pornire, puncte 
de referință în organizarea activi
tății în toate unitățile agricole. De
parte de a reprezenta o limită, 
aceste producții foarte bune obți
nute de multe unități ilustrează 
superioritatea agriculturii noastre 
socialiste, ele constituind, în ace
lași timp, dovada cea mai vie a 
justeții și realismului politicii 
agrare a partidului nostru.

Din dezbaterile din cadrul con
sfătuirii, din cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu a rezultat 
cu deosebită claritate necesitatea 
perfecționării activității în toate 
unitățile agricole, întăririi ordinii 
și disciplinei, respectării riguroase 
a tehnologiilor de lucru, a norme
lor agrotehnice. Cu toate că pe an
samblul agriculturii, în condiții 
mai grele, determinate de seceta 
îndelungată, s-a realizat o recoltă 
de aproape 20 milioane tone cerea
le, precum și o creștere a efecti
velor șl a producției animale, aces
te realizări nu pot fi socotite mul
țumitoare atîta vreme cît în unele 
unități situate în județe cu pon
dere îri , agricultură s-au obținut 
recolte mici, cu mult sub posibi
lități.

Criticînd tendința unor cadre 
care încearcă să justifice aceste re
zultate slabe mai ales pe seama 
precipitațiilor scăzute, secretarul 
general a arătat că principalele 
cauze ale nerealizării producțiilor 
planificate constau, de fapt, în lip
surile foarte serioase care s-au ma
nifestat în organizarea și condu
cerea activității și, cu deosebire, în 
respectarea tehnologiilor de pro
ducție și efectuarea lucrărilor agri
cole, începînd cu arăturile din 
toamnă executate necorespunzător, 
cu însămînțările care nu s-au rea
lizat în perioadele optime stabilite 
și pînă la recoltare, unde continuă 
să existe multă risipă, O dovadă în 
acest sens o constituie tocmai fap
tul că în acest an secetos recoltele 
cele mai slabe au fost realizate 
tocmai în unele județe care dispun 
de o mare suprafață amenajată 
pentru irigații? Iată de ce pre
tutindeni se cere instaurată răs
punderea cadrelor și specialiștilor, 
a tuturor oamenilor muncii care lu
crează în agricultură pentru reali
zarea producțiilor vegetale și ani
male stabilite.

Acum, în aceste zile — așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului — trebuie să se treacă cu 
toată hbtărîrea. în toate județelp, 
în toate unitățile agricole la te
meinica pregătire a producției 
agricole a anului viitor. Tn acest 
Sens trebuie acționat cu cea mai 
mare atenție pentru pregătirea 
campaniei agricole de primăvară, 
pentru ridicarea activității clin zoo
tehnie la nivelul exigențelor ac
tuale puse de conducerea partidu
lui.

Răspunzînd îndemnurilor vibran
te ale secretarului general al parti
dului, întreaga țărănime, toți cei 
ce muncesc in agricultură sînt ho- 
tărîți să acționeze cu toate forțele, 
cu pricepere și dăruire pentru creș
terea substanțială . a producțiilor 
vegetale și animale, pentru avîntul 
agriculturii noastre.

Așa cum ne-a Indicat 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea de 

lucru de Ia C.C. al P.C.R. pe * 
probleme de agricultură, ca, 
întorși acasă, în județe, să 
luăm toate măsurile necesare 
încheierii în cel mult 3—4 
zile a arăturilor — ne spune 
tovarășul Nicolae ZAINEA, 
secretar al Comitetului jude
țean CAI,ARAȘI al P.C.R. — 
în seara aceleiași zile coman
damentul pentru agricultură 
al județului Călărași a ana
lizat cu răspundere situația 
și a decis mobilizarea tutu
ror forțelor pentru a ne achi

Repararea mașinilor agricole 
se va încadra în termenele 

stabilite !
Puternic mobilizați de în

drumările, indicațiile și 
orientările izvorîte din cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R. pe probleme de 
agricultură, lucrătorii ogoa
relor din județul Ialomița, 
mecanizatori, cooperatori și 
specialiști, ceilalți factori cu 
sarcini in acest important 
sector, de activitate depun 
eforturi susținute pentru a 
pune temelii trainice recol
telor anului viitor.

Una din problemele ce 
stau in fața întregului aparat 
de partid, a comandamentu
lui județean pentru agricul
tură și conducerilor unități
lor agricole — ne spunea 
tovarășul Constantin NATU, 
secretar al Comitetului ju
dețean IALOMIȚA al P.C.R.

Cu maximă grijă 
pentru asigurarea semințelor 

de calitate
Sarcinile șl indicațiile date 

de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfă
tuire de lucru pe probleme 
de agricultură de la C.C. al 
P.C.R. constituie pentru noi, 
lucrătorii ogoarelor buzoiene 

ne-a spus tovarășul 
Gheorghe MAITEI, director 
general al Direcției agricole 
BUZĂU — un vast program 
de acțiune pentru pregătirea 
temeinică a campaniei agri
cole de primăvară. în an
samblul măsurilor stabilite,

în 3-4 zile arăturile 
vor fi încheiate!

ta în mod exemplar de 
această sarcină. Pornind de 
la faptul că județul Călărași 
mai are de arat 8 256 hecta
re în sectorul agricol de stat 
și 14 000 hectare la gospodă
riile populației, s-ap stabilit 
următoarele : eliberarea te
renului să se facă numai cu 
cele 3 000 de atelaje pe care 
le avem în jud.ețul nostru ; 
să fie mobilizate toate trac
toarele din unități, iar acolo 
unde s-a terminat aratul 
tractoarele să fie deplasate 
în unitățile cu suprafețe mai 
mari de arat.

Este necesar însă să pri
mim întreaga cantitate de

— este executarea la timp 
și de calitate a reparațiilor 
tractoarelor și mașinilor a- 
gricole. Imediat au fost lua
te măsuri, astfel îneît în 
S.M.A.-uri și ateliereie spe
cializate să se urmărească 
modul cum se execută re- 
condiționările, aproviziona
rea cu piese, iar la reparații, 
alături de mecanici, să par
ticipe și mecanizatorii. Prio
ritate au acum repararea 
mașinilor agricole ce vor 
participa la campania de 
primăvară, în prima urgen
ță, atît la pregătirea patului 
germinativ, cît și la semă
nat. Pentru fiecare unitate 
s-au stabilit grafice care se 
urmăresc zilnic. La încheie
rea programului de lucru se 
analizează temeinic ce' s-a 
realizat, ce trebuie făcut 

chiar a doua zi, de comite
tul județean de partid, un 
accent deosebit se pune, așa 
cUm a indicat secretarul ge
neral al partidului, pe asi
gurarea întregului necesar de 
semințe din soiuri superioare 
și mai ales de foarte bună 
calitate.

La floarea-soarelul, sămîn- 
ța a fost produsă in totali
tate. în județ. Ea este' condi
ționată și avem asigurat în
treg necesarul. Și cartofii de 
sămînță au fost asigurați din 

motorină repartizată jude
țului, inclusiv restanțele din 
lunile octombrie și noiem
brie. Adăugăm, în acest con
text, și faptul că pentru cul
turile noastre intensive de 
porumb, sfeclă do zahăr și 
soia avem nevoie de îngră
șăminte chimice pe cară le 
aplicăm odată cu executa
rea arăturilor. Or, pînă acum 
județul Călărași nu a primit 
cele 70 000 tone de îngrășă
minte de la Turnu Măgurele 
și Craiova.

Vom mobiliza toate forțele, 
vom respecta tehnologiile, 
vom aplica neabătut toate 
măsurile stabilite.

ca munca să aibă rezultate 
cît mai bune. Specialiștii din 
cadrul trustului S.M.A. și din 
unitățile agricole care fac 
parte din formațiile ce vor 
participa lâ prerecepții și 
recepții au fost repartizați 
pe ateliere, în așa fel îneît 
să urmărească calitatea re
parațiilor fiecărei piese, fie
cărui angrenaj. Prin tot ceea 
ce se întreprinde în aceste 

.zile în unitățile agricole ialo- 
mițene se pune în aplicare 
generalizarea experienței 
înaintate din unitățile frun
tașe în scopul îmbunătățirii 
muncii, răsipunzînd în acest 
fel grijii deosebite a parti
dului și statului nostru, a 
secretarului general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru continua dezvoltare 
și modernizare a agriculturii.

producția proprie, ca, dealt
fel, toată garna sortimentală 
de legume și material sădi- 
tor viticol și pomicol. în ce 
privește porumbul, avem 
asigurată întreaga cantitate 
de semințe pentru structura 
de hibrizi stabilită. Ea a fost 
produsă în unitățile județu
lui nostru și este de bună ca
litate. De asemenea, am asi
gurat sămînță și pentru cele 
13 006 hectare de porumb 
cultură dublă pentru boabe 
și cele 6 000 hectare care vor 

fi tnsămințate cu porumb 
pentru furaje.

Ne preocupăm ca prin cen
trala zahărului să ne asigu
răm întregul necesar de să
mînță de sfeclă de zahăr — 
89 tone — pentru cele 12 500 
hectare pe care le vom se
măna. înregistrăm în prezent 
un deficit de 48 tone de să
mînță de in pentru fibră și 
de 165 tone de sămînță de 
cînepă pentru fibră. Cu toată 
seceta care a fost în 1983, am 
reușit să ne asigurăm întreg 
necesarul de sămînță de lu

Se acționează cu răspundere 
pentru amplasarea judicioasă 

a culturilor
întorși de la Consfătuirea 

de lucru de la C.C. al P.C.R. 
pe problemele agriculturii — 
ne spune tovarășul Dumitru 
ANGHELINA, directorul ge
neral al Direcției agricole 
CONSTANȚA — sub condu
cerea comitetului județean 
de partid au fost întreprinse 
imediat măsurile necesare 
pentru a trece chiar de a 
doua zi la îndeplinirea sarci- 
nilor și indicațiilor date de 
secretarul general al parti
dului, /ovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a face din 
anul 1984 anul celor mai 
mari producții agricole. In a- 
cest sens acordăm o impor
tanță deosebită amplasării 
cît mai corecte și mai judi
cioase a culturilor pe care le 
vom însămînța în primăvară 
— 260 000 ha.

Pentru a evita greșelile 
din anii trecuți, am și trecut 
la reconsiderarea acțiunii de 
amplasare a culturilor în 
sensul de a nu lăsa această 
problgmă numai pe seama in-

Pregătirea sistemelor de irigații
- pe primul plan al preocupărilor

Chiar de ieri dimineață — 
he-a spus tovarășul Maree! 
MOGOȘIU, secretar al Comi
tetului județean DOLJ al 
P.C.R. — in prezenta secre
tariatului și biroului comite
tului județean de partid și 
a întregului aparat al comi
tetului județean de partid, 
au fost stabilite măsuri ope
rative și eficiente pentru a- 
plicarea neîntîrziată in prac
tică a indicațiilor și orientă
rilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. pe probleme de agri
cultură. Un accent deosebit a 
fost pus pe impulsionarea 
lucrărilor de pregătire a sis
temelor de irigații, aceasta 
fiind una din sarcinile „la 
zi“ în agricultură. Dispunem 
de 252 183 hectare în sistem 
irigat, ceea ce reprezintă a- 

cerna pentru cele 3 000 hec
tare planificate.

Avînd în vedere greutățile 
pe care le-am întimplnat în 
ce privește asigurarea cu se
mințe de grîu și orz. în 
această toamnă am organizat 
mai bine loturile semincere, 
însămînțînd numai cu soiuri 
din categorii biologice supe
rioare peste 10 000 hectare eu 
grîu și 3 000 hectare cu orz. 
In prezent se lucrează intens 
la condiționarea semințelor 
de mazăre, fasole, iar pînă la 
15 ianuarie 1984 se va în

ginerului-șef din unitățile a- 
gricole. Astfel, au fost orga
nizate colective în compo
nența cărora intră, alături de 
specialiști din unitățile res
pective, și cei din cadrul sis
temelor de irigații și cite un 
reprezentant al direcției agri
cole, .care, cu cartarea agro- 
chlmică a solului în mină, 
analizează în aceste zile toate 
elementele de cate depinde 
amplasarea științifică a cul
turilor. Avem în vedere în
cărcarea diferențiată a unor 
zone cu potențial ridicat de 
.fertilitate și eu posibilități 
mai bune de irigat,' cu culturi 
de porumb, floarea-soarelui 
și soia, evitînd amplasarea 
uniformă și plafonată din a- 
nul trecut.

De asemenea, analizînd 
sarcinile izvorîte din consfă
tuire privind irigarea prin 
brazde a culturilor prășitoa- 
re, metodă care duce la spo
ruri sigure de recolte, față de 
100 000 hectare, cite avem în 
prezent amenajate în acest 

proape jumătate din supra
fața agricolă a județului. La 
vară, toate amenajările tre
buie să funcționeze la capaci
tatea maximă. Pentru aceas
ta avem de reparat peste 1 600 
agregate de pompare. Pentru 
fiecare sistem și sector s-au 
constituit echipe speciale do
tate eu mijloace, SDV-uri. 
aparatură de măsură și con
trol și piese de schimb. Așa 
se face că pînă la această 
dată au fost reparate aproa
pe 70 la sută din agregatele 
de pompare, 80 la sută diri 
dispozitivele de protecție de 
pe rețele și s-au executat mai 
bine de 50 la sută din lucră
rile de decolmatări și com
pletări. A început și repara
rea conductelor și a asper- 
soarelor.

In vederea asigurării la 
timp șl la nivelul necesită

cheia și condiționarea semin
țelor de lucernă. Pînă la 
sfîrșitul lunii ianuarie, se
mințele pentru culturile din 
epoca I vor fi preluate de 
unități, iar la 10 februarie se 
va încheia livrarea semințe
lor de porumb.

Toate aceste măsuri, ca și 
altele, vor determina înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor 
trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru ca anul 
1984 să devină un an agricol 
cu producții-record.

sistem, vom extinde amena
jările pe încă 40 000 hectare, 
prin lucrări simple de nive
lare și prin urmărirea pantei 
naturale la semănat, chiar 
dacă vom avea și cite 2-3 
sensuri pe aceeași solă.

Avem în vedere și o mal 
bună amplasare a culturilor 
la nivelul fermelor, în sensul 
organizării unor sole mai 
mici, în cadrul cărora spe
cialiștii să poată suprave
ghea și controla mai bine 
tehnologia de lucru. Totoda
tă, vom extinde pe 90 la 
sută din suprafețele cultiva
te hibrizii tardivi de po
rumb, care au condiții de a 
ajunge Ia maturitate în ju
dețul nostru și dau cele mai 
mari producții. în felul aces
ta, sîntem hotărîți ca încă de 
la amplasarea, organizarea și 
pregătirea semănatului să 
creăm toate condițiile pentru 
a obține în anul viitor pro
ducții-record la toate cultu
rile.

ților a pieselor de schimb 
necesare din inițiativa comi
tetului județean de partid, 
s-a stabilit ca întregul ne
cesar de piese .de schimb să 
se execute de către între
prinderile industriale din ju
dețul Dolj, între care „Elec- 
troputere", întreprinderea 
„Metal-lemn", Combinatul 
chimic și întreprinderea de 
utilaj ■ greu din Craiova. 
Avînd In vedere sarcinile 
mobilizatoare ce revin agri
culturii doljene în 1984, cînd 
va trebui să se realizeze pro
ducții-record, prin măsurile 
întreprinse s-au intensificat 
lucrările de reparații, stabi- 
lindu-ee grafice mobiliza
toare pe fiecare sistem și 
stație, astfel incit toate sis
temele de irigații să fie gata 
de funcționare pe 15 martie 
1984.anului viitor- - - - - - - - - - - - - - - - - >
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• ÎN CÎTEVA ZILE SA SE ÎNCHEIE EXECU
TAREA ARĂTURILOR ADÎNCI

• cadrele de conducere, specialiștii să asigure 
un control temeinic asupra calității

•acolo unde lucrările n-au fosl făcute in mod 
corespunzător, să fie refăcute

• AMPLASAREA CULTURILOR PENTRU ÎNSÂ- 
MÎNTARILE DE PRIMĂVARĂ

‘♦ Aceasta impune grăbirea fuctărilor de orga- 
nizare a teritoriului - Ă > ' '

• ASIGURAREA SEMINȚELOR NECESARE, DE 
CEA MAI BUNA CALITATE

♦organizarea mai devreme a schimburilor între 
tjudețe, preluarea semințelor de la centrele de spe
cialitate și păstrarea lor cu griiă, pentru ca. la 
începerea campaniei de însămînțări, fiecare unitate 
să dispună de întreaga cantitate de semințe, pre
gătite in mod corespunzător

• controlul germinației să fie efectuat cu cea 
mai mate răspundere, pentru a exista garanția că 
vor fi realizate densitățile superioare prevăzute



SClNTElA — duminică 11 decembrie 1983 PAGINA 3DEJUN OFERIT DE TOVARĂȘULNICOLAE CEAUȘESCU
Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
_____________ ___________________ , ______________>______

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

ferm pentru Înlăturarea completă din 
Europa a oricăror arme nucleare, 
pentru o Europă fără arme nucleare, 
de nici un fel, pentru trecerea în 
continuare la măsuri de dezarmare 
generală. înțelegem insă bine că a- 
ceasta trebuie realizată în mai multe 
etape — și, actualmente, noi consi
derăm că etapa cea mai importantă 
este aceea a opririi amplasării noilor 
rachete in Europa.

Iii această privință s-au făcut mul
te propuneri. Și România a prezen
tat o seric de propuneri. Apreciem 
propunerile făcute de Partidul Co
munist Italian, de diferite guverne și 
personalități politice. Toate acestea 
oglindesc, pină la urmă, preocuparea 
și dorinfa de a contribui la oprirea 
cursului periculos al evenimentelor, 
la reluarea negocierilor, la reali
zarea unui acord între cele două 
Părți.

După părerea noastră este încă po
sibil să se oprească actualul curs al 
evenimentelor și, în această privință, 
doresc să subliniez că partidele noas
tre și — pe plan mai larg — po
poarele român și italian pot să-și 
aducă o contribuție importantă la 
realizarea acestui obiectiv. Trebuie 
să facem totul pentru a răspunde 
așteptărilor popoarelor, care doresc 
să trăiască in pace, in colaborare, 
pentru a asigura dreptul fundamen

Toastul tovarășului Enrico Berlinguer
(Urmare din pag. I) 
ritate reciprocă, de natură să evite 
instalarea de noi arme și să reducă 
considerabil numărul celor deja in
stalate.

în afară de aceasta, considerăm că 
este de o mare importanță — pentru 
restabilirea unui climat de încredere 
reciprocă și revenirea la condițiile 
pentru dialog și tratative pozitive — 
apropiata Conferință europeană ce 
se va deschide în ianuarie la Stock
holm. Totodată, considerăm de o 
mare importanță politică și o contri
buție efectivă la interzicerea trepta
tă a armelor nucleare, inițiativele — 
pe care le sprijinim — de â se crea 
o zonă denuclearizată în Balcani și 
un. culoar liber de amic atomice in 
centrul Europei.

Pentru atingerea unor asemenea 
obiective este necesar să fie chemate 
și să se angajeze — așa cum faceți și 
dumneavoastră — guvernele și po

IMPORTANTE REALIZĂRI 
ALE OAMENILOR MUNCII

AU tNDEPLINIT PLANUL ANUAL
26 de unități 

economice din județul 
Teleorman

Prin, creșterea continuă a 
gradului de utilizare a mașini
lor și instalațiilor, prin valorifi
carea superioară a timpului de 
lucru și extinețerea mecanizării 
și automatizării unor procese 
de producție, colectivele do oa
meni ai 'muncii din 26 de uni
tăți economice și întreprinderi 
industriale din județul Teleor
man au îndeplinit, înainte de 
termen, sarcinile anuale de 
plan la producția marfă. între 
unitățile care și-au înscris nu
mele la panoul de onoare . se 
număra întreprinderea mecani
că „Islaz" și Fabrica de prefa
bricate din Alexandria, între
prinderea de țevi sudate 
Zimnicea. întreprinderea jude
țeană de recuperare și valori
ficare a materialelor refolosibile. 
Avansul de timp cîștigat creează 
celor 26 de colective muncito
rești posibilitatea să realizeze 
pină la sfîrșitul anului o pro
ducție suplimentară în valoare 
de peste 200 milioane lei. (Stan 
Ștefan, corespondentul „Scîn
teii").

25 de unități 
economice din județul 

Ialomița
Colectivele muncitorești din 

25 de unități economice din ju
dețul Ialomița raportează reali
zarea planului anual la produc
ția marfă. Se estimează ca pină 
la sfîrșitul anului să se realize
ze o producție suplimentară în 
valoare de aproape 600 milioa
ne lei. Dintre unitățile cu cele 
mai mari realizări se remarcă 
întreprinderile de ulei din 
Slobozia și Urziceni, Fabrica de 
nutrețuri combinate Urziceni, 
Grupul de șantiere poduri du
nărene Fetești, Trustul de con
strucții și montaje Ialomița, 
Grupul de șantiere din cadrul 
trustului de construcții indus
triale. Fabrica de produse ce
ramice Urziceni. Cele 25 de uni
tăți economice -au reușit, tot
odată, să reducă în acest an con
sumul de metal cu 6 la sută, să 
economisească 4 500 tone com
bustibil convențional și 3 200 
MW energie electrică. (Mihai 
Vișoiu, corespondentul „Scin-

tal al națiunilor la existență, la via
tă, la libertate și independentă.

Noi dăm o înaltă apreciere mari
lor mișcări pentru pace din Europa, 
însuși poporul român s-a angajat 
cu toate forțele sale în asemenea ac
țiuni. în 1982 am avut mari manifes
tări în această privință, iar în a 
doua parte a acestui an masele largi 
populare din România s-au angajat 
din nou și continuă să organizeze 
mari manifestări consacrate dezar
mării și păcii, dezvoltînd, în aceas
tă privință, colaborarea cu forțele 
care se pronunță pentru pace, cu 
popoarele altor țări din Europa. Noi 
considerăm că mișcarea pentru pace 
din Europa poate să determine o 
schimbare a cursului evenimentelor.

Acordăm, de lysemenea, o mare în
semnătate poziției diferitelor parti
de și forțe politice democratice în 
favoarea păcii și dezarmării. Consi
derăm că este necesar să întărim 
colaborarea cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu partidele socialiste, 
sociâl-democrate, cu alte partide de
mocratice și forțe progresiste, inclu
siv cu mișcările religioase, cu orga
nizațiile științifice, culturale, care 
au, de asemenea, un rol important 
in lupta pentru pace și dezarmare.

Doresc să subliniez, încă o dată, 
convingerea fermă a partidului nos
tru, a României socialiste că este 
posibil să se oprească cursul peri
culos al evenimentelor, să se impie- 

poarele Europei, care trebuie să 
poată să-și spună cuvîntul în pro
bleme hotărîtoare pentru soarta lor. 
De aceea, am cerut și cerem ca țări 
ale Pactului atlantic și ale Tratatu
lui de la Varșovia să fie invitate, 
sub forme și prin metode asupra 
cărora urmează să se cadă de acord, 
să discute și să participe la hotărîri 
care Ie privesc direct și totodată îm
preună să caute căi pentru o secu
ritate a Europei, care pentru a fi 
securitate trebuie să comporte mă
suri reale de dezarmare și dezvolta
rea relațiilor de coexistență pașnică 
și cooperare.

în această direcție trebuie să în
demne și acțiunile popoarelor. Miș
cările pentru pace impunătoare și 
autonome — ca o expresie autentică 
a voinței populare — constituie o 
mare speranță date fiind influența și 
ponderea pe care le pot exercita 
asupra opțiunilor tuturor guvernelor 
pentru ca acestea să acționeze pen

25 de unități 
economice din județul 

Mureș
Desfășurind larg Întrecerea 

socialistă pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de pro
ducție. colectivele de oameni ai 
muncii din 25 de unități indus
triale mureșene1 raportează în
deplinirea, Înainte de termen, a 
planului producției marfă pe 
întreg anul 1983. Pe baza avan
sului de timp cîștigat s-au creat 
condiții ca, pină la finele anu
lui, aceste unități să livreze su
plimentar economiei materiale 
de construcții, țesături din bum
bac, cherestea, produse prelu
crate din oțel și fontă, bunuri 
de consum și alte produse, în 
valoare de peste 250 milioane 
Iei. între unitățile care și-au 
înscris» numele pe panoul de 
onoare al fruntașilor se numără 
fabricile de zahăr din Luduș și 
Tg. Mureș, întreprinderea de 
produse ceramice Sighișoara, 
cele două țesătorii de bumbac 
din Tg. Mureș și Sighișoara. 
(Gh. Giurgiu, corespondentul 
„Scinteli").

12 unități din județul 
Maramureș

Pe seama sporirii productivi
tății muncii și a eforturilor în
dreptate spre valorificarea inte
grală a capacităților de produc
ție și a timpului de lucru, 12 
colective de muncă din unități 
economice ale județului Mara
mureș raportează îndeplinirea 
înainte de termen a planului pe 
1963. Intre acestea se numără

SATU MARE :

Utilaje de mare randament pentru minerit
Colectivul întreprinderii „Unio“ 

Satu Mare a realizat în ulti
ma vreme noi și moderne ma
șini de mare randament desti
nate mineritului. Astfel, au 
fost executate primele două 
utilaje pentru măcinarea și sor
tarea cărbunelui de cocsificare 
cu o capacitate de prelucrare 
de 700 tone pe oră fiecare. De 
remarcat că eie au fost execu
tate cu un avans de circa o ju
mătate de an față de termen, 
primul utilaj ajungînd deja la 
destinație — întreprinderea mi
nieră Lupeni, unde a și fost pus 
în funcțiune. Totodată, con

dice o nouă cursă a înarmărilor, să 
fie reluate tratativele de la Geneva 
și să se treacă la o politică reală de 
dezarmare nucleară, de dezarmare 
generală. Aceasta răspunde interese
lor tuturor popoarelor — și din țările 
socialiste, și din țările occidentale, și 
din țările Tratatului de la Varșovia, 
și din țările N.A.T.O.

Așa cum am menționat în cursul 
convorbirilor, noi considerăm că ță
rile europene trebuie să ia parte ac
tivă la negocieri pentru realizarea 
acordului privind oprirea realizării 
măsurilor de amplasare a noilor ra
chete și de realizare a contramăsuri- 
lor de răspuns.

încă o dată, doresc să subliniez sa
tisfacția pentru această întîlnire — 
care are loc în împrejurări grave ale 
situației internaționale, Și îndeosebi 
din Europa — și să exprim convin
gerea că ea va duce la întărirea co
laborării între partidele noastre, ceea 
ce corespunde intereselor ambelor 
noastre popoare, cît și cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Cu această convingere, doresc să 
ridic paharul pentru o colaborare tot 
mai strînsă între partidele noastre, 

pentru colaborarea dintre poporul 
român și poporul italian, dintre 
România și Italia.

pentru o politică de pace și co
laborare internațională.

în sănătatea dumneavoastră ! 
(Aplauze).

tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare, pentru pace în Eu
ropa și in lume.

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Aș vrea să închei toastînd pentru 

cele două țări ale noastre, pentru 
colaborarea și prietenia dintre po
poarele noastre :

Urez ca relațiile dintre Italia și 
Republica Socialistă România să se 
dezvolte in toate domeniile ;

Toastez în cinstea celor două 
partide ale noastre, a voinței reafir
mate de a continua și extinde rela
țiile dintre ele în spiritul cooperării 
rodnice cu toate forțele păcii și 
progresului din întreaga lume :

Toastez in cinstea dumneavoastră, 
personal, dorindu-vă, dumneavoas
tră și colaboratorilor dumneavoastră, 
comuniștilor și poporului român, 
realizarea țelurilor pe care vi le-ați 
propus, un viitor de pace și progres ! 
(Aplauze).

întreprinderea forestieră de 
exploatare și transporturi. În
treprinderea de faianță și sticlă
rie din Baia Mare, întreprin
derea de tricotaje /.Unitatea" 
din Sighetu Marmației. între
prinderea de producție indus
trială pentru construcții căi-fe- 
rate Baia Sprie. în avansul de 
timp cîștigat. cele 12 unități e- 
conomice vor realiza suplimen
tar pină la finele anului o pro
ducție marfă concretizată in 
24 000 metri cubi bușteni de ră- 
șinoase, 5 500 metri cubi che
restea, ,5000 metri cubi lemn 
pentru plăci aglomerate, peste 
280 000 tricotaje și confecții, 
150 000 articole de ceramică, pes
te 20 000 bucăți sticlărie supe
rioară, produse de carieră și al
tele. (Gheorghe Susa, corespon
dentul „Scînteii").

Industria orașului Brad
Mobilizați de organele și or

ganizațiile de partid, colectivele 
de oameni ai muncii din unită
țile economice ale orașului Brad 
au acordat în acest an o deose
bită atenție bunei organizări a 
muncii, creșterii productivității, 
reducerii consumurilor și chel
tuielilor materiale. Toate acestea 
au dus la realizarea înainte de 
termen a planului pe anul 1983. 
Pină la sfîrșitul anului se vor 
realiza suplimentar o producție 
marfă în valoare de 38 milioane 
lei, o producție netă de 32 mi
lioane lei, iar cheltuielile mate
riale se vor reduce cu 35 lei la 
1 000 lei producție marfă. (Sabin 
Cerbu, corespondentul „Scîn
teii").

structorii de mașini sătmăreni 
și-au pus „semnătura" și pe 
alte două utilaje de mare pro
ductivitate destinate exploatări
lor de minereuri neferoase, tare 
înainte se importau. Primul este 
încărcătorul frontal dotat cu 
motor diesel de 180 CP și cu 
cupă avînd capacitatea de 3,4 
metri cubi. Cel de al doilea este 
mașina de extracție 2 T 3 000, 
folosită la transportul pe ver
ticală în subteran a vagonete- 
lor cu materiale și a persona
lului muncitor. (Octav Gru- 
meza, corespondentul „Scîn
teii").

acordat ziarului
(Urmare din pag. I)

Avem convingerea că programele 
pe care ni le-am propus pentru ur
mătorii ani sînt realizabile ; ele se 
bazează atît pe capacitățile de pro
ducție de înalt nivel tehnic de care 
dispunem, cît și pe ridicarea nivelu
lui de pregătire profesională, tehni
că a oamenilor , muncii. Ca atare, 
considerăm că avem tot ce este ne
cesar pentru a asigura realizarea 
prevederilor dezvoltării noastre eco
nomice intr-un ritm anual de 6—7 
la sută, pînă în 1990 — și tot ceea 
ce am menționat mai înainte in ce 
privește calitatea, productivitatea și 
eficiența economică.

Am adoptat, de asemenea, progra
me speciale în domeniul agriculturii, 
mai cu seamă în domeniul irigații
lor, al îmbunătățirilor funciare, în 
general. In această privință ținem 
seama de lipsa, aproape anuală, de 
precipitații suficiente și, deci, por
nim de la necesitatea de a asigura, 
prin irigarea unei suprafețe mari — 
și avem în vedere să ajungem la cir
ca 60 la sută din suprafața arabilă 
a țării irigată — condițiile materiale 
pentru a avea recolte constante, ' în 
orice condiții de climă.

Desigur, aș mai putea sublinia un 
lucru — și anume că toate acestea 
au în vedere să creeze condițiile 
dezvoltării generale a țării. Să ducă 
la ridicarea continuă a nivelului de 
trai, material și spiritual al poporu
lui — țelul suprem al politicii noas
tre, esența societății socialiste pe 
care o edificăm in România.

ÎNTREBARE : Cum reacțio
nează România, domnule pre
ședinte, la începerea, în unele 
țări occidentale, a amplasării de 
rachete „Pershing-2" și de 
croazieră ? Ce va însemna a- 
ceastă. măsură pentru perspecti
va realizării păcii, securității și 
stabilității in Europa ?

RĂSPUNS : începerea amplasării 
rachetelor americane cu rază medie 
de acțiune în Europa a dus la agra
varea considerabilă a situației inter
naționale. Aceasta a determinat 
Uniunea Sovietică să părăsească tra
tativele, să anunțe luarea de contra- 
măsuri — ceea ce înseamnă că vom 
asista lp o intensificare considerabilă 
a. curSei înarmărilor. Toate acestea 
creează o situație deosebit de gravă 
în Europa, dar, în general, pentru 
întreaga Iunie.

România a prezentat considerentele 
sale și o serie de propuneri care au 
drept scop de a opri aplicarea mă
surilor de amplasare a rachetelor și, 
deci, și anularea contramăsurilor 
anunțate de către Uniunea Sovietică, 
continuarea tratativelor sovieto-ame- 
ricane pentru realizarea unui acord 
corespunzător care să aibă în vedere 
păstrarea unui raport și a unui echi
libru al forțelor între cele două părți, 
dar nu pe seama a noi rachete și 
armamente nucleare, ci a reducerii 
celor existente la un nivel cît mai 
scăzut.

Noi considerăm că, în momentul 
de față, este necesar să se facă tot 
ce este posibil pentru a se depăși si
tuația creată, pentru a se acționa, în- 
tr-un spirit de mare răspundere, 
pentru cauza păcii, securității și in
dependenței popoarelor din Europa 
și din întreaga lume,.

ÎNTREBARE : Dumneavoas
tră, domnule președinte, ați ce
rut o amînare a amplasării noi
lor rachete nucleare in Europa. 
Sinteți satisfăcut sau dezamăgit 
de răspunsurile pe care le-ați 
primit la această cerere pină 
acum ? Formulați, cumva, alte 
sugestii care să conducă la o 
apropiere intre cele două mari 
puteri nucleare 7 In această pri- 
vințăjșt primul ministru Pierre- 
Elliott Trudeau a formulat recent 
unele propuneri. Considerați, 
domnule președinte, că propu
nerile și inițiativele României Și 
Canadei au unele puncte de 
convergență 7

RĂSPUNS : Așa cum am mențio
nat, România a formulat, in decla
rațiile sale, o -serie de propuneri ce 
au' îri vedere realizarea unui acord 
corespunzător intre cele două părți, 
care să ducă la renunțarea la ampla
sarea noilor rachete americane cu 
rază medie, de acțiune, la retragerea 
și distrugerea rachetelor cu rază me
die de acțiune ale Uniunii Sovietice.

într-adevăr, am propus la un mo
ment dat — desigur, înainte de înce
perea amplasării rachetelor — ca să 
se amine trecerea la amplasarea 
acestora în vederea continuării trata
tivelor pînă la realizarea unui acord 
corespunzător. Acum, această propu
nere este depășită de evenimente, 
pențru că s-a trecut de fapt la am
plasarea noilor rachete, la măsuri 
sau la contramăsuri din partea 
Uniunii Sovietică»

Problema care se pune acum este 
de a se opri lucrările de amplasare, 
de a se' opri aducerea de noi rachete 
în Europa — într-un anumit sens, 
de a se reveni la situația anterioa
ră — de a se reveni asupra contra
măsurilor anunțate de Uniunea So
vietică și de a se trece la reluarea 
negocierilor de la Geneva, în vederea 
realizării acordului necesar elimină
rii rachetelor cu rază medie de ac
țiune din Europa. S-au făcut deClâ- 

- rații că pe masa tratativelor la Ge
neva se găsesc propuneri care pot 
permite un acord în această direcție. 
Dacă lucrurile stau așa — și noi con
siderăm că aceste afirmații sint re
ale — atunci este cu totul de neîn
țeles de ce s-a trecut la amplasarea 
noilor rachete ?

Răspunsurile pe care le-am primit, 
în ultimul timp, din partea diferiților 
șefi de state și guverne sînt încu
rajatoare. Există o preocupare ge
nerală pentru a opri acest curs pe
riculos al evenimentelor. Considerăm 
însă că numai îngrijorarea nu este 
suficientă. Acum este necesar să se 
găsească soluții corespunzătoare care 
să ducă la oprirea realizării in viață 
a măsurilor privind amplasarea ra
chetelor și a contramăsurilor anun
țate de Uniunea Sovietică.

Apreciem pozitiv faptul că unele 
țări vest-europene pe teritoriul că
rora urmează să se amplaseze noile 
rachete au anunțat că vor amîna
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această amplasare și vor analiza, în 
cursul anului viitor, dacă trebuie sau 
nu să se treacă la instalarea acestor 
rachete. Ținînd seama de aceasta, 
consider că acum arbitrul — ca să 
mă exprim în limbaj sportiv — a 
devenit Republica Federală Germa
nia, pentru că pe teritoriul ei urmea
ză să se amplaseze noi rachete.. Ea 
poate avea un rol hotărîtor în a 
ajuta la depășirea actualelor greu
tăți. la reluarea negocierilor și reali
zarea unui acord la Geneva. Sperăm 
că își va îndeplini acest rol sau 
— mai bine zis — așteptăm să ac
ționeze în direcția aceasta.

S-au făcut mai multe propuneri de 
către o serie de șefi de' state, de 
prim-miniștri,, de oameni politici din 
Europa. în acest cadru aș menționa, 
că noi apreciem mult propunerile 
formulate de primul ministru Pierre- 
Elliott Trudeau privind depășirea si
tuației la care s-a ajuns și reluarea 
negocierilor în vederea realizării 
unui acord, între propunerile Româ
niei și ale primului ministru cana
dian, precum și între aceste propu
neri și propunerile formulate de alte 
personalități sînt multe puncte co
mune sau foarte apropiate. Desigur, 
formulările sîht foarte diverse — și 
este natural să fie așa. Dar toate au 
ca obiectiv oprirea amplasării rache
telor cu rază medie de acțiune, eli
minarea celor existente, înfăptuirea 
dezarmării și asigurarea unei păci 
trainice. Din acest punct de vedere, 
între propunerile României și pro
punerile Canadei există foarte multe 
convergențe — și noi sperăm că ță
rile noastre vor conlucra și mai ac
tiv în viitor în direcția dezarmării, 
a păcii, a colaborării egale între toa
te națiunile lumii.

ÎNTREBARE : Dacă îmi per
miteți, domnule președinte : la 
ce vă gindiți, concret, pentru a 
materializa activitatea comună 
cu primul ministru al Canadei 
in vederea realizării propuneri
lor dumneavoastră și ale sale 7

RĂSPUNS : Consider că aceasta ar 
trebui să se îndrepte în direcția 
opririi amplasării rachetelor și a con
tramăsurilor și ca ambele părți să 
acționeze în această direcție, împre
ună cu alte state, și, eventual, în 
realizarea unei întîlniri între țările 
Pactului de la Varșovia și țările 
N.A.T.O., pentru a contribui la reali
zarea înțelegerilor dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame- 
ricii. Avem în vedere această întîl
nire, nu ca o acțiune care să se con- 
trapună, ci ca o acțiune complemen
tară, consultativă — dacă m-aș putea 
exprima așa — care să contribuie la 
discutarea diferitelor soluții și să 
ajute la realizarea unui acord între 
cele două părți. Desigur, formele de 
colaborare pot fl foarte diverse.

ÎNTREBARE : Noi manifes
tăm un interes deosebit pentru 
a cunoaște punctul de vedere al 
României in aceste probleme. 
Deci, domnule președinte, care 
este viziunea României asupra 
Europei 7 Reprezintă dezarma
rea, atît nucleară, Cît și conven
țională, singura condiție pentru 
pace și stabilitate 7 Se poate 
concepe realizarea unei Europe 
neutre în acest domeniu 7

RĂSPUNS : România se pronunță 
pentru realizarea unei colaborări 
largi în Europa, bazată pe principiile 
egalității, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și, totodată, pe respec
tarea neabătută a dreptului fiecărui 
popor de a-și alege orînduirea socială 
pe care o dorește.

In Europa se materializează poate 
cel mai bine principiile coexistenței 
pașnice intre țările cu orînduiri so
ciale diferite. Avînd în vedere că un 
număr important de țări de pe con
tinentul european au trecut la con
strucția socialistă, că în alte țări eu
ropene, din vest și din sud, se fac 
experiențe socialiste — aș putea deci 
spune că aici, în Europa, se face un 
larg schimb de experiență, se reali
zează, ca într-un laborator, o con
cepție nouă de relații între- țări cu 
orinduiri sociale diferite. Viața din 
ultimii 40 de ani — de cînd au 
apărut mai multe țări socialiste pe 
continent — demonstrează că această 
experiență devine tot mai viabilă.

Noi dorim o Europă unită, nu îm
părțită în blocuri militare ; dorim o 
Europă- unită, însă în diversitatea 
orînduirilor sociale, care să colabo
reze pentru dezvoltarea economico- 
socială a fiecărui popor și, în același 
timp, să contribuie, in continuare, la 
progresul general al umanității. Am 
în vedere faptul că Europa ar putea 
fi considerată leagănul civilizației 
moderne și că ea poate și trebuie 
să aibă în continuare un rol impor
tant în înflorirea științei, culturii, in. 
dezvoltarea ec'onomico-socială a o- 
menirii ; dar ea își poate îndeplini 
acest rol numai în condiții de pace, 
în condițiile în care va acționa tot 
mai unită în activitatea sa interna
țională.

Fără nici o îndoială că dezarmarea 
generală sau convențională, și in pri
mul rînd. dezarmarea nucleară, con
stituie o condiție fundamentală pen
tru pace, pentru stabilitate, dar și 
pentru ca Europa să poată avea in 
continuare un rol important în viața 
internațională. Realizarea păcii, a 
dezarmării, întărirea unității Europei, 
în diversitatea orînduirilor sociale, nu 
presupun neutralitatea continentului 
european. Nu cred că în deceniul 
actual — și nici în perspectivă — 
se va putea vorbi de o Europă neu
tră. Europa nu poate, și nu trebuie, 
să fie neutră în viața internațională. 
Ea trebuie să fie un participant ac
tiv la soluționarea marilor și com
plexelor probleme internaționale, în 
interesul fiecărei națiuni !

Cred însă că Europa poate să ducă 
o activitate mai independentă și 
să-și aibă o politică proprie în solu
ționarea marilor probleme interna
ționale. Am insă în vedere aceasta 
nu în sensul îndreptării activității 
împotriva uneia sau alteia din ma
rile puteri, ci în colaborarea cu 
acestea, insă pe principiile de depli
nă egalitate și printr-o politică pro
prie, care să contribuie la pacea ge
nerală, la dezvoltarea mai puternică
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a vieții fiecărei națiuni, la asigura
rea unei păci trainice în întreaga 
lume.

ÎNTREBARE : Excelență, une
le cercuri din Canada, ca și din 
alte țări vest-europene, conside
ră, în general, că țările Pactu
lui de la Varșovia amenință sta
bilitatea Europei, în primul rînd 
prin menținerea unor arsenale 
militare, cit și prin politicile lor 
interne rigide. Ce ne-ați putea 
spune în legătură cu toate aceste 
evoluții și atitudini 7

RĂSPUNS : însăși întrebarea re
flectă stările de neîncredere existente 
între cele două grupări de țări — și 
acestea sint rezultatul existenței ce
lor două blocuri militare : Pactul 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia.

După cum se știe, dacă am privi 
lucrurile in mod cronologic, primul 
a luat ființă Pactul N.A.T.O. S-ar 
pune logic întrebarea : de ce a fost 
necesară formarea acestui pact, cînd 
nu exista încă Tratatul de la Varșo
via și deci nu se putea justifica for
marea N.A.T.O. prin existența unui 
bloc similar ? Este bine cunoscut că 
Tratatul de la Varșovia s-a format 
cu justificarea de a răspunde exis
tenței Pactului N.A.T.O. Dar chiar 
în actul de constituire al Tratatului 
de la Varșovia se prevede că dacă 
se va trece la dizolvarea Pactului 
N.A.T.O., atunci și Tratatul, de la 
Varșovia își va înceta activitatea 
imediat. Ulterior,'în mai multe rîn- 
durî, inclusiv în acest an, țările din 
Tratatul de la Varșovia au propus 
să se treacă la desființarea conco
mitentă a celor două blocuri militare. 
Consider că ar fi o soluție foarte 
bună și ar fi salutată de întreaga 
lume ca o acțiune reală în direcția 
diminuării încordării și a îmbunătă
țirii relațiilor internaționale.

Cred că în Canada și în țările vest- 
europene există multă neînțelegere 
eu privire la țările socialiste, la ță
rile din Tratatul de la Varșovia. Nu 
aș putea spune că activitatea țărilor 
din Tratatul de la Varșovia ar ur
mări să amenințe stabilitatea Euro
pei sau stabilitatea diferitelor țări 
din Europa și, cu atît mai mult, a 
Canadei. Dimpotrivă, țările din Tra
tatul de la Varșovia au propus — re
pet — și în acest an să se acțio
neze în direcția îmbunătățirii rela
țiilor dintre cele două grupări mili
tare, a unor conlucrări active, econo
mice, științifice și in alte domenii. 
Dealtfel, este bine cunoscut că rela
țiile economice dintre țările socialiste 
din Europa, din Tratatul de la Var
șovia și țările capitaliste dezvoltate, 
inclusiv Canada, s-au dezvoltat pu
ternic în ultimii ani. Aceasta demon
strează că există o altă cale pentru 
rezolvarea relațiilor dintre state — 
aceea a colaborării economice, tehni- 
co-științif'ice, care să înlăture blocu
rile militare.

Nu văd de ce „politicile rigide in
terne" din țările socialiste — cum le 
numiți dumneavoastră — ar fi un pe
ricol pentru diferite țări europene 
sau pentru Canada. In primul rînd, 
cred că și această formulare oglin
dește o anumită necunoaștere sau 
neînțelegere a realităților din țările 
socialiste. Desigur, există deosebiri 
de orinduiri sociale intre cele două 
grupări de state, dar în ce privește 
rigiditatea politicilor interne, aceasta 
poate fi discutată. Și. cred că la o 
discuție deschisă, liberă, am putea 
să înregistrăm anumite succese în ce 
privește comparabilitatea dintre „ri
giditățile" celor două părți.

Dacă m-aș referi la România, noi 
promovăm larg o politică de con
strucție socialistă, dar și o politică 
de repartiție socialistă a veniturilor ; 
tot ceea ce realizăm este destinat 
dezvoltării generale a țării și ridi
cării nivelului general de viață al 
poporului. Sînt încă deosebiri în ce 
privește nivelul de dezvoltare al 
României și nivelul de dezvoltare al 
altor țări din N.A.T.O. Aceste de
osebiri 1 sint insă rezultatul dezvoltă
rii istorice și, mai cu seamă, al fap
tului că sute de ani România s-a 
aflat sub dominație străină. Dar pro
gresele înregistrate în 40 de ani de 
construcție socialistă în România au 
dus la micșorarea considerabilă a a- 
cestor diferențe — și avem convin
gerea că, cel mai tîrziu pină in 1990, 
vom reuși să facem să dispară, prac
tic, aceste diferențe care ,mai există 
astăzi.

Noi acordăm o însemnătate deose
bită dezvoltării democrației, partici
pării maselor, a poporului la condu
cerea societății. Este adevărat că 
avem o concepție nouă despre demo
crație, concepție pe baza căreia pu
nem pe. primul plan participarea ma
selor, a tuturor categoriilor sociale 
la conducerea societății. După pă
rerea noastră aceasta este o formă 
superioară, mult mai democratică 
decît' cea bazată pe competiția din
tre diferite partide, care reprezintă 
anumite grupări sociale. Dar' nu do
resc să intre acum în dezbaterea a- 
eestei probleme. Menționez numai că 
ar fi greu de vorbit de rigiditate in 
politicile interne acolo unde au loc 
uriașe transformări sociale, creșterea 
puternică a forțelor de producție, 
dezvoltarea științei,, culturii, unde s-a 
lichidat într-un timp scurt analfa
betismul, unde sînt asigurate condiții 
egale de viață, și de afirmare pentru 
toți cetățenii, in toate domeniile. Din 
acest punct de vedere cred că țările 
occidentale au chiar ceva de învățat. 
In România, realmente, întregul ti
neret are condiții egale de învăță
tură, de a. se afirma, de a-și pune în 
valoare capacitățile și posibilitățile 

. sale. Nu aș putea spune' că în toate 
țările aceste condiții sînt asigurate 
astăzi tinerei generații.

Pornind de la toate acestea, consi
der că ar trebui să încercăm să 
schimbăm aceste păreri greșite — și 
aceasta o putem realiza prin inten
sificarea contactelor, atît politice și 
economice, cît și științifice și cultu
rale, prin lărgirea schimburilor la 
diferite niveluri, prin realizarea unor 
legături tot mai strînse între popoa
rele noastre.

ÎNTREBARE: Sînt convins 
că și canadienii împărtășesc 
punctul dumneavoastră de ve
dere că există încă mari posibi
lități pentru dialog intre cele 

două părți. In același timp însă, 
unor canadieni le este uneori 
greu să reconcilieze conceptul 
lor despre! democrația în stil oc
cidental. cu modul in care unele 
țări socialiste europene își re
zolvă problemele lor interne. 
Iată de ce vă rog să ne spuneți 
dacă aveți în vedere ceva con
cret ca acest dialog să ajute la 
o mai bună înțelegere între cele 
două părți 7

RĂSPUNS : Noi apreciem mult 
politica și activitatea Canadei în 
direcția depășirii unor contradicții și 
a soluționării unor probleme ale vie
ții internaționale — și am dori ca 
această politică să se manifeste și 
mai mult. Considei' că trebuie să 
pornim de la necesitatea principiilor 
coexistenței pașnice, a respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și alege 
orînduirea socială pe care o dorește.

Desigur, la dumneavoastră, sau în 
Occident, se absolutizează felul de 
viață occidental. Numai că acest fel 
de viață are multe inegalități pe 
care, în țările, socialiste, le-am înlă
turat. Cred că nu vă este necunoscut 
faptul că. cea mai mare parte a ță
rilor din lumea a treia consideră că 
acest mod de viață nu corespunde 
noilor condiții. El s-a creat într-o 
anumită perioadă istorică și trebuie 
să o spunem deschis — în condițiile 
asupririi, de către țările dezvoltate 
astăzi, a aproape întregii omeniri. 
Deci absolutizarea modului de viață 
occidental nu corespunde realităților, 
cerințelor dezvoltării sociale, realiză
rii unei lumi mai drepte, mai bune, 
a unei păci trainice pe planeta noas
tră.

In orice caz, nu trebuie să se ajun
gă din nou la epoca cruciadelor — ' 
de data aceasta, nu religioase — ci 
să se pornească de la necesitatea ca 
pot coexista și trebuie să conviețu- i 
iască pe plenata noastră diferite 
orînduiri sociale, diverse moduri de 
organizare a vieții interne intr-un 
stat sau altul. Evoluția societății va 
decide, pină la urmă, care mod de 
viață și de organizare socială este : 
mai bun, superior. Noi considerăm 
că. in nici un caz, nu trebuie să se 
recurgă la forță, la presiuni, la mă- , 
suri de ordin economic sau de altă 
natură pentru a impune un anumit 
mod de viață. Aceasta nu poate duce . 
decît la confruntare, la război, la dis- : 
trugerea, pînă la urmă, a civilizației, 
indiferent de forma de organizare 
socială.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, o zonă principală de 
tensiune este Orientul Mijlociu. 
Vă rugăm să ne spuneți care a 
fost, rolul României în regiune 
și'cgre sint considerentele dum- ‘ 
neavoastră privind modul de so- i 
luționare .a situației din Orien
tul Mijlociu 7 ■

RĂSPUNS : România s-a pronunțat 
întotdeauna pentru soluționarea pro-, 
blemelor din Orientul Mijlociu pe 
calea tratativelor. în general, noi 
considerăm că. în situația actuală, 
este necesar să se facă totul pentru 
soluționarea oricăror probleme liti
gioase dintre state numai și numai 
prin negocieri, să se renunțe cu desă- 
vîrșire la forță sau la amenințarea 
cu forța. Calea forței nu a dus, pină 
acum, decit la complicații în Orien
tul Mijlociu. A intervenit un moment 
care a dus la realizarea unui acord 
între Egipt și Israel, la tratatul de 
pace, la retragerea Israelului din Si
nai, ca rezultat al negocierilor — 
ceea ce demonstrează în mod concret 
că pe calea negocierilor se pot solu
ționa orice probleme, oricit de grele 
ar fi ele.

Actualmente, în Orientul Mijlociu 
este o situație deosebit de gravă. 
Considerăm că este. necesar să se 
treacă la retragerea necondiționată a 
trupelor israeliehe din Liban, să se 
asigure realizarea reconcilierii na
ționale, .întărirea independenței și « 
suveranității Libanului, retragerea 
celorlalte trupe străine din Liban — 
și am în vedere aici, în primul rînd, 
trupele țărilor N.A.T.O. După cum 
cunoașteți, deja au început să se 
ivească complicații ca urmare a pre
zenței acestor trupe in Liban, și se 
poate ajunge la situații mult mâi 
grave»

Totodată, este necesar să se treacă 
mai ferm la soluționarea problemei • 
palestiniene, prin recunoașterea drep
tului poporului palestinian la auto
determinare și la formarea unui stat 
palestinian independent. Aceasta pre
supune retragerea Israelului din teri
toriile arabe ocupate în urma războ
iului din 1967 și realizarea unei păci 
generale, care să asigure atît exis
tența statului Israel, cit și cea a unul 
stat palestinian independent.

Avînd în vedere situația complica
tă din Orientul Mijlociu, apreciez că 
ar fl necesar să se treacă la orga
nizarea unei conferințe internaționa
le, cu paiticiparea tuturor țărilor in
teresate, inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a Statelor 
Unite ale Americii și Uniunii Sovie
tice, precum și a altor state. Dealt
fel, după cite cunosc, la Organizația 
Națiunilor Unite se discută în. pre
zent un asemeneă proiect de rezo
luție în problema palestiniană.

STEPHAN HANDELMAN : Vă 
mulțumesc foarte mult, domnule 
președinte, pentru această discuție 
atît de cuprinzătoare și atît de bo
gată. Am dorit să vin în România 
pentru a cunoaște realitățile din a- 
ceastă tară și pentru că știm că 
dumneavoastră — ca și noi — sinteți 
preocupați de a face față probleme
lor internaționale complexe, ale pro
gresului și păcii.

Tovarășul NICOLAE CEAUSESCU: 
Desigur, ne confruntăm cu multe pro
bleme. Dar dacă ar fi pace, le-am 
putea soluționa. Problema principală 
pentru noi este pacea. Noi acționăm 
în direcția aceasta și puteți scrie că 
românii doresc realmente pacea și 
doresc să nu fie rachete de nici un 
fel în Europa.

în încheiere, vă rog să transmiteți 
cititorilor ziarului dumneavoastră și 
întregului popor canadian prieten 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, de progres, prosperitate și 
pace.
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în fiecare întreprindere - norme 
de consum judicios elaborate,

I

riguros respectate
în etapa actuală, o tierință de prim 

ordin o constituie accentuarea facto
rilor calitativi în activitatea econo- 
mico-socială, în cadrul acestora un 

• rol preponderent revenind gospodă
ririi judicioase a resurselor de ma
terii prime, materiale, combustibili 
și energie, reducerii mai accentuate 
a consumurilor și a cheltuielilor ma
teriale de producție. Âșa cum subli
nia secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae C'eaușescu, „pro
blema reducerii consumurilor tre
buie să o abordăm cu întreaga răs
pundere, pentru că aceasta are io 
importanță deosebită în realizarea 
obiectivelor trasate de Congresul al 
XII-Iea, în înfăptuirea programului 
de dezvoltare economico-socială și 
de ridicare, pe această bază, a bună
stării materiale și spiri
tuale a poporului".

Este deci necesar ca in 
fiecare unitate economi
că, fiecare colectiv de 
oameni ai muncii, în ca
litatea lor de proprietari, 
producători și beneficiari, 
să acționeze cu fermitate 
pentru încadrarea in nor
mele și normativele de 
consum de materii prime, 
materiale, combustibili și 
energie, reducerea mai 
accentuată a consumu
rilor specifice, eliminarea 
oricăror , pierderi sau 
consumuri neproductive 
care influențează negativ 

. nivelul cheltuielilor de 
- producție, valorificarea 

superioară, în produse de 
înalt nivel tehnic și ca
litativ, a resurselor ma
teriale și energetice, spo- 
rirea pe toate căile a e- 

. ficienței economice. Pen
tru o asemenea atitudine 
responsabilă, pătrunsă de 
grijă gospodărească față 
de bunurile materiale ale 

; economiei, militează pre
vederile Programului pri
vind îmbunătățirea nive
lului tehnic și calitativ al 
produselor, reducerea 
consumurilor de materii 
prime, de combustibili și 
energie și valorificarea 
superioară a materiilor 

I prime și materialelor, ă- 
probat de Plenara C.C. al

' IP.C.R.
Este știut că pe plan 

mondial problema achizi
ționării materiilor prime 
și a energiei devine tot 
mal complicată, aceste 
resurse sint tot mai scumpe șî mal 
greu de procurat. De asemenea, în 
fiecare întreprindere, deși s-au 
obținut rezultate bune în re
ducerea consumurilor specifice și în 
diminuarea cheltuielilor materiale, 
există totuși încă rezerve mari, dacă 
avem în vedere că dotarea tehnică 
și pregătirea tehnologică sînt în 
multe cazuri comparabile cu cele de 
virf existente pe plan mondial. Iată, 
de pildă, in țara noastră consumul 
de combustibil pe unitatea de venit 
național este de circa două ori mai 
mare decît în R. S. Cehoslovacă și 
R.D.G. și de 3—5 ori mai mare decît 
în R. F. Germania, Suedia și Italia.

Trebuie, amintit faptul că proble
ma economisirii resurselor de mate
rii prime și energie, a gospodăririi 
judicioase a acestora a fost avută în 
vedere la construirea instrumentelor 
și pîrghiilor de cointeresare mate
rială cuprinse, în noile reglementări 
și decrete elaborate pe baza Progra
mului privind aplicarea fermă a 
principiilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii, perfecționarea 
mecanismului economlco-financiar, 
a sistemului de retribuire a muncii 
și creșterea retribuției în acest cin
cinal. De fapt, în ansamblul lor, 
aceste măsuri au în vedere accen
tuarea răspunderii ce revine fiecărui 
colectiv de oameni ai muncii, dar și 
fiecărui lucrător față de gospodă
rirea părții din avuția națională în
credințată spre administrare unită
ții productive, față de desfășurarea

Pentru ceî peste 40 000 de locui
tori ai municipiului Tecuci, problema 
economisirii energiei în consumul 
casnic și public prezintă o impor
tanță aparte : acest consum ocupă 
aproape două treimi din totalul ener
giei electrice furnizate localității. Că 
atare, de modul în care se gospodă
rește energia în locuințele cetățeni
lor și în unitățile publice depinde — 
mai mult poate decît în alte loca
lități — asigurarea condițiilor ne
cesare pentru buna funcționare a în- 
treprinderilor de pe raza municipiu
lui, Așadar, cum s-a procedat la 
Tecuci pentru economisirea energiei?

Stăm de vorbă mai întîi cu Pocriș 
Cornel din strada Crișanei nr. 21 : 
„Am demontat toate becurile mari 
de 100 și 150 W de la lustre și am 
montat m locul lor becuri mici da 
40 W. Apoi am lăsat în funcțiune 
doar cîte un bec în fiecare cameră. 
Efectul s-a văzut imediat. De la un 
consum zilnic de 3 kWh am scăzut la 
2 kWh. Am scos apoi din priză fri
giderul și am amenajat un raft pe 
prispă (cine stă la bloc poate face 
același lucru pe balcon). Am renun
țat apoi la radiatorul care ne mai 
„ajuta" la încălzire, iar aparatul de 
radio și televizorul le folosesc doar 
cînd este o emisiune care mă inte
resează. în acest fel am scăzut con
sumul la 0,8 kWh pe zi — deci cu 60 
la sută mai mic ca înainte. Dealtfel, 
am introdus o regulă în familie : zil
nic notăm dimineața indexul de la 
contorul electric și vedem care a 
fost consumul din ziua precedentă. 
La fel procedează probabil și alți 
tecuceni. Consiliul popular ar putea 
să inițieze o acțiune de felul «Fie
care cetățean — propriul controlor al 
consumului din gospodărie», la care 
să fie antrenată întreaga populație 
a orașului".

Despre măsurile de economisire a 

concretă a activității economice a 
întreprinderii.

Aș dori să mă opresc asupra mo
dului in care trebuie acționat pentru 
reducerea normelor și normativelor 
de consum. I

în primpl rind, în fiecare între
prindere și unitate economică nor
mele și normativele de consuni tre
buie să fie judicios elaborate și ri
guros fundamentate din punct de 
vedere tehnic, în concordanță cu do
tarea existentă, cu tehnologiile de 
fabricație, cu pregătirea profesiona
lă a lucrătorilor respectivi, cu cali
tatea și caracteristicile materialelor 
ce se utilizează. Se înțelege că pen
tru același material și produs nor
mele de consum nu pot fi identice 
la mai multe întreprinderi decît în 

măsura în care și celelalte condiții 
sînt identice. De asemenea, valabi
litatea în timp a unei norme de con
sum este determinată de menținerea 
pe parcurs a acelorași condiții ; în 
măsura în care una din aceste con
diții s-a schimbat, este necesară 
adaptarea corespunzătoare, cu opera
tivitate, și a normei de consum, pen
tru a nu se crea situații de realizare 
ușoară a sarfinilor și de asigurare 
fără efort a retribuțiilor cuvenite sau 
a unor venituri mari, nejustificate. 
Sau, invers, de a nu se ajunge la 
situații în care, cu toate eforturile 
depuse,, să nu se poată realiza nor
mele de consum greșit stabilite și, 
deci, să nu se poată asigura dreptul 
la retribuții al lucrătorilor sau co
lectivelor respective. Pentru aceasta 
este necesară delalcarea și stabili
rea normelor de consum pe fiecare 
reper, operațiune, tehnologie, fază 
de fabricație și chiar loc de muncă, 
asigurîndu-se cuantificarea mai reală 
a eforturilor pe care fiecare lucră
tor sau formație de lucru le depune 
în activitatea productivă pentru di
minuarea consumurilor materiale.

Dacă preocupările pentru reduce
rea severă a consumurilor au o im
portanță deosebită, nu este mai pu
țin adevărat că aplicarea fermă a 
principiilor șl pîrghiilor instituite de* 
programul la care ne-am referit sint 
strins legate de modul în care se 
realizează aprovizionarea tehnico- 
materială a întreprinderilor și uni
tăților economice, de modul și gra

ENERGIA ELECTRICĂ - SEVER ECONOMISITĂ!

Reducerea cu 50 la sută a consumului nu se poate
realiza cu... jumătăți de măsură

energiei din spațiile comune ale 
blocurilor de locuințe ne-au vorbit 
reprezentanții unor asociații de lo
catari : Caloianu .Ion, președintele 
asociației nr. 1, și Mocanii Vasile, ad- 
ministratonil asociației nr. 6. La res
pectivele asociații au fost reduse la 
jumătate corpurile de iluminat de 
pe casa scărilor ; au fost desființate 
becurile inutile, din holurile de la 
intrare ; s-au redus la strictul ne
cesar becurile de pe aleile dintre 
blocuri etc.

Notînd toate acestea în carnetul 
de însemnări eram pe punctul să 
deducem că pretutindeni în Tecuci 
s-a procedat la fel, că municipiul a 
reușit să se încadreze în noile norme 
de consum, asigurindu-se astfel ma
terializarea indicațiilor formulate de 
conducerea de partid privind gospo
dărirea severă a energiei și redu
cerea cu 50 la sută a consumului 
casnic și public. Ce arată însă con
toarele întreprinderii de specialitate?

De la una din stațiile de livrare a 
energiei electrice pentru consumul 
casnic și public din Tecuci s-au 
furnizat înainte de 24 noiembrie, in 
medie pe zi, cîte 8,5 MWh ; acum șe 
consumă 6.3 MWh. Așadar, reducerea 
obținută este de numai 27 la sută. 
Asemănător stau lucrurile și la cele
lalte stații de alimentare cu energie 
din localitate.

Cum se explică această situație ? 
Interesindu-ne la consiliul popular 
am aflat că, de fapt, aici nu se ur
mărește evoluția consumului casnic 

dul în care producția planificată are 
asigurată baza materială necesară, 
în acest sens, practica a dovedit că 
trebuie acționat pe mai multe căi. 
Pe de o parte, planul de aprovizio
nare trebuie defalcat și stabilit pe 
fiecare secție, sector, atelier, loc de 
muncă, strict corelat cu volumul, 
structura și ritmul producției, astfel 
încit fiecare echipă, formație de 
lucru sau colectiv de muncă să cu
noască din timp care îi sînt resur
sele materiale destinate realizării 
producției ce l-a- fost dată ca sar
cină, pentru a-și organiza în mod 
corespunzător activitatea. Pe de altă 
parte, întreprinderea, în dublă cali
tate de furnizor și de beneficiar, 
trebuie Să aibă din timp și cu cer
titudine asigurate resursele de ma

terii prime, materiale, 
combustibili și energie, 
atît -prin repartiții, cit și 
prin contracte economi
ce, să-și cunoască din 
vreme furnizorii resur
selor materiale și bene
ficiarii produselor ce le 
fabrică pentru a acționa 
in cunoștință de cauză 
pe tot parcursul anului, 
in vederea desfășurării 
unei activități continue, 
ritmice și eficiente.

• Un rol important .în a- 
•ceastă etapă revine mo
dului în care au fost fun
damentate și se execută 
obligațiile asumate prin 
contractele economice în
cheiate : se știe că orice 
întîrziere în asigurarea' 
unor . materiale de către 
furnizor, nelivrarea unor 
cantități sau livrarea în 
alte calități sau dimen
siuni determină nume
roase perturbări în. pro
ducția beneficiarilor și 
creează nesiguranță în 
îndeplinirea viitoare a 
obligațiilor contractuale 
ăle furnizorului, în orga
nizarea internă a activi
tății de producție a în
treprinderii beneficiare, 
în onorarea .obligațiilor 
pe care, la rîndul ei, în
treprinderea respectivă le 
are față de alte între
prinderi și unități bene
ficiare.

Legfea contractelor pre
vede că în situația nere.s- 

■ pectării obligațiilor con
tractuale trebuie aplicate 
penalizări. Dar, pînă în 
prezent, această pirghio 

pentru disciplinarea furnizorului 
restant a fost utilizată în mai 
mică măsură, fie pentru a nu 
„strica" bunele relații cu furnizorul, 
fie pentru faptul că, suportîndu-se de 
întreprindere, penalizarea nu stimu
lează factorii de conducere, specia
liștii să ia măsuri pentru respecta
rea obligațiilor contractuale. în noile 
condiții, însă, instituite prin progra
mele adoptate în ultimul timp, de 
conducerea partidului, se impune 
respectarea riguroasă a obligațiilor 
contractuale și urmărirea severă a 
modului în care se realizează aces
tea, cunoscind că nerealizarea con
tractelor economice de către furni
zori atrage in final micșorarea re
tribuției colectivului de oameni ai 
muncii de Ia unitatea beneficiară. 
De acum înainte, directorul între
prinderii nu mai poate lua singur 
măsura de absolvire a unor furni
zori privind răspunderea ce le re
vine prin nerealizarea unor contrac
te ; o asemenea situație trebuie ana
lizată in organul de conducere colec
tivă, singurul care poate stabili 
poziția ce tfebuie adaptată față de 
furnizorul restanțier.

Prof. dr. 
Dumitru FUNDĂTURA

și public de energie. în răstimpul 
care a trecut de la declanșarea ac
țiunii de reducere a consumului, 
consiliul popular și-a rezumat preo
cupările doar la convocarea unei șe

• La Tecuci, cantitatea de energie electrică folo
sită în sectorul casnic a scăzut cu numai 27 la sută, iar 
iluminatul public a fost redus cu numai 30 la sută • O 
soluție posibilă pentru evitarea depășirilor de con
sum : organizarea comisiilor energetice pe cartiere, 
asociații de locatari și unități publice • Fiecare cetă
țean poate urmări zilnic evoluția consumului de ener
gie din locuință și poate acționa î,n consecință • De 
ce nu și-au adaptat magazinele și atelierele meșteșu
gărești din localitate orarele de funcționare la progra
mul ,,zi-lumină“ ?

dințe cu factorii de răspundere din 
întreprinderi și reprezentanți ai ce
tățenilor din localitate, la care s-a 
explicat necesitatea reducerii consu
mului de energie și s-au transmis 
indicațiile primite de la județ. Atita 
doar. Ce măsuri însă trebuiau luate 
concret la nivelul localității ? Cum 
trebuia să se procedeze pentru an
trenarea la acțiunea de economisire

RĂSPUNSUL MINERILOR DIN VO1VOZI-BIHOR

Cărbune mai mult, de bună
calitate

întreprinderea minieră Voivo2i 
este unul dintre principalii furnizori 
de cărbune pentru întreprinderea 
„Electrocentrale" Oradea, Din capul 
locului se impune a preciza că 
în cea mai mare parte a anului ca
litatea . cărbunelui expediat termo
centralei s-a ' situat sub STAS și, 
deopotrivă, sub cotele înscrise in 
caietul de sarcini. Consecințele : uti
lizarea unui cărbune cu un conținut 
mai mare de steril determină uzuri 
premature si defecțiuni repetate la 
instalațiile de preparare, si trans
port. un consum propriu tehnologic 
ridicat si. desigur, un randament sub 
capacitate al grupurilor energetice. 
Ilustrativ este. în acest sens, și cal
culul oferit de. ihg. Sorin Ungur, 
directorul întreprinderii ..Electro
centrale" : dacă puterea calorifică a 
cărbunelui livrat ar creste de la 
1 800 kcal/kg, Cit este în prezent, la 
1 900 • kcal/kg, cit prevede proiectul 
întreprinderii, puterea' pusă la dis
poziția sistemului energetic național 
ar spori cu 30 MW, realizîndu-se o 
producție suplimentară de 720 MWh 
in 24 de ore.

Cum răspund minerii de la Voi
vozi acestui deziderat ? Ce rezerve 
sînt încă. insuficient valorificate 
pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui ? Care este. în acest sens, 
aportul comuniștilor, al organizații
lor de partid din sectoarele miniere ? 
Un prim punct de vedere ni-1 oferă 
ing. Mihai Iosub, directorul între
prinderii miniere :

— în luna noiembrie, colectivul 
nostru a extras peste sarcinile de 
plan 4 300 tone lignit net sortat, nr- 
eînd astfel la 12 000 tone depășirile 
înregistrate de la începutul anului. 
Ceea ce mi se pare însă îmbucură
tor este faptul că în comparație cu 
luna octombrie puterea calorifică a 
cărbunelui furnizat întreprinderii 
..Electrocentrale" Oradea a sporit cu 
peste 100 kcal/kg. dovedind eficien
ta măsurilor întreprinse în ultima 
perioadă, responsabilitatea cu care 
s-a acționat în toate sectoarele din 
subordine.

O întrebare se Impune de la sine : 
pe ce se fondează acest reviriment 
notabil ? Răspunsurile primite au 
evidențiat unanim mai buna organi
zare a muncii în abataj, acolo unde 
se decid, dealtfel, zi de zi nivelul 
si calitatea producției.

• — Mai mult ca Pricind. în acest 
trimestru deviza noastră a fost și 
este ..De Ia fiecare utilaj, din fieca
re abataj, randamente maxime", ne 
spunea tehnicianul Remus Creț, se
cretarul congitetului de partid din 
întreprindere. Rezultatele n-au în- 
tîrziăt să apară. Suficiente probe ale 
hărniciei minerilor noștri ne stau la 
îndemină. Productivitatea planifica
tă bunăoară a ajuns să fie depășită, 
Pp perioada care a trecut din ăCest 
an. cu 4 087 lei pe om al muncii. 
Sectorul minier Cuzap. de exemplu, 
a înregistrat în noiembrie cele mai 

întreprinderea „Rulmentul" din Brașov. Linia pentru rectificarea inelelor rulmenților' pentru mașini destinate 
industriei textile Foto : E. Dichiseanu

a tuturor cetățenilor, asociațiilor de 
locatari, a unităților publice de pe 
raia municipiului ? Cine avea dato
ria să răspundă de îndeplinirea 
acestor măsuri ? — sînt întrebări la 

care nu s-a dat răspuns nici în cadrul 
acelei ședințe și nici ulterior, în ca
drul programului special de ac
țiune, pe care consiliul popular lo
cal avea, datoria să-1 întocmească.

Dar nu numai lipsa unui program 
propriu de măsuri este de reproșat 
consiliului popular municipal. A- 
ceasta ar putea reprezenta doar 
partea formală ă lucrurilor. Mai 

substanțiale depășiri de plan, avan
sul lunar fiind superior cu 29 metri 
prevederilor. Cu rezultate apropiate 
s-A înscris și sectorul Suplac. Fără 
îndoială, „filonul" reușitei. Ca să mă 
exprim asa. îl constituie crearea 
unui climat de adevărată răspunde
re muncitorească, comuniștii fiind 
repartizați cu precădere pe locurile 
de muncă hotărîtoare.

Cunoașterea zi de zi a modului de 
îndeplinire a sarcinilor la producția 
fizică, a greutăților cu care se con
fruntă unele, brigăzi, prin organiza
rea unor întîlniri cu conducători ai 
locurilor de muncă, maiștri si bri
gadieri. prin contactul direct al 
membrilor biroului comitetului dă 
partid cu sectoarele de care răs
pund. precum și pe baza graficelor, 
a evoluției realizării planului a con
dus la adoptarea unor măsuri ope
rative, eficiente pentru elimina
rea unor neajunsuri. Cu trei 
luni în urmă, de pildă, secto
rul minier Cuzap nu-și realiza 
planul. Sesizat de această situație, 
întregul birou al comitetului de 
partid s-a deplasat la fața locului* 
analizînd amănunțit. împreună cii 
conducerea sectorului, cu numeroși 
mineri, cauzele restantelor, sprijinul 
care poate fi acordat pentru elimi
narea lor. Efectul ? După numai un 
trimestru, sectorul Cuzap a ajuns să 
obțină cele mai bune rezultate din 
întreprindere. Astfel de analize la 
fata locului au fost initiate și la 
sectorul Budoi. producția crescind 
simțitor și aici in cursul lunii deu 
cembrie. acțiuni similare urmînd să 
fie întreprinse pînă la sfîrșitul aces
tei luni si la sectoarele Vărzari și 
Jurteana II. unde planul este peri
clitat să nu fie realizat cu 10 la sută, 
semn că aici, dincolo de condițiile 
geologico-miniere mai dificile, nu în 
toate echipele si schimburile de lu
cru s-a reușit să se asigure o disci
plină fermă în exploatarea si între
ținerea corespunzătoare a utilajelor. 
Faptul că la nivel de întreprindere 
însă planul la extracția de cărbune 
este sistematic depășit atestă avan
tajele lucrului în sistem „foc conti
nuu" și., deopotrivă, ale generaliză
rii acordului global.

Zilnic. întreprinderea „Electrocen
trale" Oradea primește de la Între
prinderea minieră Voivozi 3 100 tone 
lignit. în Ce măsură minerii și pre
paratorii și-au sporit eforturile pen
tru respectarea întocmai a normelor 
de calitate a cărbunelui ? 6 primă 
secvență din sectorul Suplac. „Po
trivit STAS-ului noi trebuie să li
vrăm1 cărbune cu o putere calorifică 
medie de 1 700 kcal/kg. în noiem
brie am atins 1790 kcal/kg. Cum 
anume 7 în primul rind, evacuind 
sterilul în abataj, direct de pe 
benzi. Apoi, înființând echipe da 
sortatori la suprafață", ne pre
ciza tehnicianul Szabo Ludovic, 
șeful sectorului. Și la Cuzap pu
terea calorifică a cărbunelui ex

grav este faptul că, în perioada ce 
a trequt, nimeni din cadrul localită
ții, nici primăria, nici întreprinde
rea de specialitate n-au urmărit — 
deși există indicații exprese in a- 
beastă privință — dacă municipiul 
se încadrează în noile norme de 
consum reduse cu 50 la sută. S-a 
lăsat totul la voia întîmplării.

Efectele acestei pasivități s-au 
făcut resimțite nu numai în evolu
ția consumului casnic. L-am înso
țit pe tovarășul Iulian Viuleț, șeful 
centrului local de distribuire a 
energiei electrice, într-un raid prin 
municipiu pentru ă vedea ce măsuri 
s-au luat în vederea reducerii eu 
50 la sută, a iluminatului și a consu
mului public in general. Ce am con
statat ? Iluminatul public a fost in
tr-adevăr redus, dar nu cu 50 Ia 
sută, cum s-a cerut, ci doar cu... 30 
Ia sută. („Am crezut că este sufi
cient" — ne-a declarat însoțitorul). 
Cit privește situația din unitățile 
comerciale și prestatoare de servi
cii, deși există indicația expresă să 
se modifice orarul acestora pentru 
ca ele să funcționeze doar pe zi-lu- 
mină fără pauză de prînz, (c vorba 
de unitățile eu un 'singur schimb de 
lucrători), la Tecuci, toate, dar ab
solut toate magazinele și atelierele 
meșteșugărești au program pînă 
Seara (cu pauză la prînz I), consu- 
mîndu-se astfel importante cantități 
de energie exact în perioada vîr- 
fului de solicitare a centralelor' elec
trice. 

tras a crescut da la 1850 Ia 1960 
kcal/kg. „în mod deosebit am stă
ruit asupra efectuării prompte a re
glajelor complexelor mecanizate, 
mai cu seamă atunci cînd traversăm 
zone cu intercalați! mari de steril, 
remarca tehnicianul Vasile Vaida, 
șeful sectorului. E limpede pentru 
oricare dintre noi că extrăgînd can
tități, de cărbune cu un procent mai 
mare de steril urcăm consumurile și 
realizăm cheltuieli suplimentare. De 
aceea, nu mai deversăm pe benzile 
de producție, ci' încărcăm separat, în 
vagpneti sterilul rezultat din repro
filarea. lucrărilor miniere. Ceea ce 
nu înseamnă de fel că am face cum
va rabat la. productivitate. în no
iembrie. bunăoară, lâ abatajul fron
tal 7 510 randamentul pe post de 
lucru a fost de 25,6 tone cărbune 
fată de 14.6 tone cît prevedea plă
nui".

Asupra măsurilor inițiate la nive
lul întreprinderii s-a oprit din nou 
inginerul Iosub, directorul unității :

— Deși lucrările sînt sută la sută 
mecanizate. într-un cîmp minier in 
epuizare, am recurs în toate sectoa
rele la claubarea direct în subteran. 
Au fost montate, totodată, pluguri 
oe benzile de la suprafață pentru 
deversarea sterilului. în același 
timp, la stația din Voivozi am mărit 
numărul sortetorilor pentru a extra
ge sterilul vizibil. Nu mai separăm 
nici cărbunele bloc, pînă acum des
tinat altor beneficiari, din cel livrat 
termocentralei, omogenizîndu-l prin 
concasare. în acest scop, de altmin
teri, sînt în curs de montare la Voi
vozi două concasoare.

Nu o dată. în ultima vreme, ca
litatea cărbunelui a constituit su
biect de aprofundată dezbatere în 
adunările de partid și în adunările 
generale ale oamenilor muncii. Nu 
întîmplător. desigur. E limpede că 
o calitate mai slabă a cărbunelui 
atrage după sine și penalizări' ta 
multe milioane de lei. ceea ce in
fluențează negativ beneficiile.. în 
final cîștigul fiecăruia. Drept urma
re. printr-o susținută muncă de la 
om la om. printr-o propagandă vi
zuală adecvată, sugestivă, s-a expli
cat minerilor că este în avantajul 
lor să extragă și să expedieze căr
bune de cit mai bună calitate. Re
zultatele din acest trimestru fac do
vada înțelegerii juste a acestui im
perativ.

Dealtfel, dacă pe 10 luni puterea 
medie calorifică realizată era de 1 591 
kcal/kg la Voivozi și 1 705 kcal/kg 
la Suplac. la sfîrșitul lunii noiem
brie acest indice a ajuns către 1 800 
kcal/kg, atît la Suplac, cît și la Voi
vozi. nivelul fiind în creștere sim
țitoare pe decembrie, angajamentul 
minerilor găsindu-si astfel deplina 
acoperire în faipte.

loan LAZA
corespondentul „Scinteii"

A
— Nu puteau fi prevenite . ase

menea situații prin organizarea unor 
comisii energetice ? — îl întrebăm 
pe tovarășul Viuleț.

— în ce mod ?
— Cum au procedat alte locali

tăți, care au înființat comisii ener
getice pe cartiere, asociații de loca
tari și unități publice de toate ca
tegoriile — magazine, ateliere de 
prestări-servicii, școli, policlinici, 
spitale, instituții etc. Aceste comisii 
au în răspundere atît aplicarea mă
surilor de reducere a consumului, 
cît și urmărirea modului de înca
drare a fiecărei unități în noile nor
me de livrare a energiei.

— Da, ar fi utile și necesare ase
menea comisii, dar... nu le-am or
ganizat.

Am purtat în finalul anchetei 
noastre o discuție pe marginea as
pectelor sesizate cu tovarășa Emilia 
Andrunache, președinta Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
municipal Tecuci. Am reținut cu 
acest prilej recunoașterea autocriti
că a deficiențelor existente, îm
preună cu asigurarea că se vor lua, 
de urgență, măsurile care se impun. 
Convinși că stă în puterea consiliu
lui . popular local să îndrepte actuala 
situație, vrem să credem că si Te
cuciul — care s-a dovedit în atîtea 
prilejuri un oraș cu reale valențe 
gospodărești, ocupînd meritate 
locuri fruntașe în întrecerea dintre 
consiliile populare — se va înscrie 
cît mai curînd posibil cu bune re
zultate in importanta acțiune pa
triotică de gospodărire severă a 
energiei și de reducere cu 50 la sută 
a consumului casnic și public. Este 
o cerință nu benevolă, ci o sarcină 
obligatorie pentru toate consiliile 
populare.

Mihai IONESCU

O inițiativă 

eficientă privind

CREȘTEREA 
PRODUCTIVITĂȚIImen
— Alo, Combinatul de prelucrare 

a lemnului ? De ce, de cîteva zile, 
productivitatea muncii a scăzut sub 
nivelul planificat ? Atenție îndeosebi 
la fabricile de mobilă...

Orice specialist, orice director de 
întreprindere știe că este foarte di
ficil să se cunoască în orice moment 
nivelul de realizare a productivității 
muncii și, în consecință, nu poate 
interveni operativ pentru reglarea 
angrenajelor mecanismului econo
mic în scopul încadrării in sarcina 
de plan. Iată însă că un colectiv de 
matematicieni și economiști din ca
drul Ckntrului de calcul al Centralei 
industriale de produse anorganice 
Rîmnicu Vîlcea și din Direcția pen
tru probleme de muncă și ocrotiri 
sociale a județului Vilcea a conceput 
și realizat un ingenios set de pro
grame privind prelucrarea automată 
a datelor în domeniul productivității 
muncii, o adevărată premieră națio
nală în materie.

Fără a intra in detalii, subliniem 
că este vorba de un ansamblu orga- ( * 
nizatoric integrat pe metode de 
calcul automat și relații funcționale. > 
Aplicarea experimentală în mai 
multe unități economice din județul 
Vîloea a demonstrat cu prisosință că 
acest sistem informațional poate 
determina o schimbare radicală în 
activitatea factorilor de răspundere 
din întreprinderi. Astfel, încă de la 
începutul implementării acestui sis- ; 
tem, s-a constatat că economiștii, ca
drele de conducere din întreprinderi 
au la indemihă oricînd toate infor
mațiile necesare pentru adoptarea 
unor decizii menite să asigure solu
ționarea operativă a problemelor 
care apar în procesul de realizare a 
sarcinilor avute în vedere la elabo
rarea programului. Cîteva amănun
te în această privință aflăm de la 
economistul Cristache Ristea, șeful 
Oficiului județean al forțelor de ■ 
muncă, membru al colectivului care 
a finalizat setul de programe.

— Sistemul pe care l-am conceput 
și realizat permite abordarea pe o ' 
treaptă superioară, sub aspect prac- ; 
tic, a metodologiei în vigoare cu 
privire la fundamentarea și urmări
rea creșterii productivității muncii, ; x
în primul rînd prin aceea că asigură , /
cu maximum de operativitate reali- ' 
zarea lucrărilor legate de elaborarea j 
programelor de creștere a producti- j 
vității muncii la nivel de întreprin- ' 
dere, orggn județean de sinteză și | 
centrală industrială, ellminîndu-se în 1 
totalitate munca de centralizare pe i 
care trebuie s-o facă numeroși spe
cialiști, imobilizați deci în activi- 
tățl funcționărești. De asemenea, 
prin șistetnul adoptat de prelucrare 
automată a datelor se asigură urmă
rirea curentă a stadiului realizării ’ 
măsurilor cuprinse in programul de 
creștere a productivității muncii,' po
sibilități nelimitate de analiză și, im
plicit, de intervenție promptă. în așa 
fel ca orice.măsură adoptată de con
siliile oamenilor muncii să fie via
bilă pe toată durata de aplicare.

— Se poate face o demonstrația 
practică ?

O simplă manevră pe cîteva butoa
ne ale terminalului de calculator și 
răspunsul la întrebarea noastră con- 
creță despre nivelul productivității 
muncii realizat în perioada 1—8 de
cembrie a.c. la Combinatul de prelu
crare a lemnului a sosit cu prompti
tudine, în cîteva secunde. A urmat 
telefonul către directorul combinatu
lui respectiv, al cărui conținut l-am 
redat la începutul articolului.

Este o realizare pe care acum, In 
condițiile trecerii la aplicarea Pro
gramului de creștere mai accelerată 
a productivității muncii, adoptat de 
conducerea partidului, trebuie cu
noscută, analizată și, de ce nu. pre
luată și dezvoltată și in alte județe, 
în centralele industriale. Pentru a 
stimula interesul specialiștilor in stu
dierea și aplicarea acestui sistem 
informațional prezentăm și un calcul 
de eficiență : prin trecerea la prelu
crarea automată a datelor, timpul 
afectat de specialiștii din comparti
mentele funcționale pentru funda
mentarea și urmărirea creșterii pro
ductivității muncii se reduce — la ni
velul județului Vilcea — cu aproape 
1 200 ore pe an, ore care pot fi uti
lizate de specialiști In activitatea da 
cercetare sau de asistență tehnică în 
procesul de producție.

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii*

GOMĂNEȘTI: Succese 

în întrecerea minerilor
Minerii din bazinul Comanești au 

reușit să depășească planul la zi cu 
10 000 tope cărbune de cea mai bună 
calitate, îndeplinindu-și astfel anga
jamentul asumat în întrecerea socia- 
lisță_pe acest an. Acest succes a fost 
posibil datorită efortului întregului 
colectiv pentru mai buna organizare 
a producției și a muncii, introduce
rea pe scară largă a mecanizării 
muncii în subteran și extinderea unor 
tehnologii avansate de lucru. Pe pa
noul întrecerii cu cele mai bune re
zultate se înscriu brigăzile de mineri 
din sectoarele de exploatare- Lumina, 
Vermești și Leorda. Totodată, au fost 
puse în funcțiune peste 20 de noi a- 
bataje și redate producției minele 
vechi abandonate de la Filigeni și 
Lapoș. De reținut și faptul că aceste 
rezultate au fost obținute în condi
țiile unei eficiente mărite : cheltuie
lile totale au fost reduse cu 6 mili
oane lei. (Gheorghe Baltă, corespon
dentul „Scinteii").
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Tovarășul Nicu Ceaușescu a fost ales în unanimitate
prim-secretar al C, C. al u. r. c.

Cronica zilei

In cursul zilei de ieri a avut loc 
plenara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Emil Bobu, membru ai Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinii de zi, 
plenara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist a 
luat în discuție unele probleme or
ganizatorice.

Plenara a hotărît eliberarea tova
rășului Pantelimon Găvănescu din 
funcția de prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.

Tovarășul Nicu Ceaușescu a fost 
ales în unanimitate in funcția de 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist.

Totodată, plenara a eliberat pe 
tovarășii Hîrjâu Mihai și Lăncrăjan 
Ioana din funcția de secretari ai C.C. 
al U.T.C. și au ales ca secretari ai 
C.C. al U.T.C. pe tovarășii Ciocan 
Elena, Diaconescu Alexandru și 
Voinea Floarea,

A luat cuvîntul tovarășul Nicu 
Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., care, mulțumind pentru 
înalta încredere ce i-a fost acordată 
prin alegerea sa în această funcție, 
a asigurat conducerea partidului, pe 
toți membrii Uniunii Tineretului Co
munist, tineretul țării noastre că va 
acționa cu toată forța și capacita
tea sa, cu întreaga energie, putere 
de muncă și pasiune pentru înde
plinirea marilor îndatoriri ce-i revin, 
pentru ca organizația revoluționară 
a tineretului nostru să-și înfăptuias
că în Condiții tot mai bune misiunea 
de supremă răspundere încredințată 
de partid, pentru formarea revolu
ționară a tinerei generații, care re
prezintă viitorul țării și este che
mată să ducă mai departe și să ri
dice pe noi trepte minunatele tra
diții de muncă și de luptă ale po
porului nostru, pentru mobilizarea și 
participarea tinerilor ca demni 
constructori ai socialismului, la tra
ducerea în viață a hotăririlor Con
gresului al XII-lea și ale Conferinței

Producție-marfă suplimentară în unitățile industriei 
de mașini-unelte, electrotehnică și electronică

Oamenii muncii din unitățile in- 
’ dustriei de mașini-unelte, electro- 

îhnică și electronică raportează că 
au realizat. în perioada scursă din 

I acest an, o producție-marfă supli* 
I mentară în valoare de peste 478 mi- 
| lioane lei. La baza acestui remar

cabil succes stă continua creștere a 
productivității muncii.

De notat că, în aceeași perioadă, 
colectivele întreprinderilor acestei 
importante ramuri economice au 
depășit prevederile de plan la ma- 

Njoritatea grupelor de produse. Ast
fel. s-au realizat. în plus. 64 strun
guri de și peste 600 mm, 32 strun

N aționale ale P.C.R., mărețelor obiec
tive ale Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

' în continuarea ordinii de zi, 
Plenara C.C. al U.T.C. a analizat, 
într-un spirit de înaltă exigență, ac
tivitatea desfășurată de Uniunea Ti
neretului Comunist pentru aplicarea 
orientărilor și indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, privind întărirea spiritului 
revoluționar în munca de educație 
a tineretului, consolidarea politică și 
organizatorică a U.T.C., îmbunătă
țirea . continuă a stilului și metode
lor de muncă. Totodată, plenara a 
stabilit direcțiile concrete de acțiune 
pentru creșterea contribuției tinerei 
generații la înfăptuirea obiectivelor 
acestui cincinal, la traducerea in 
viață a Programului partidului.

Plenara a analizat cu răspundere 
comunistă modul în care Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, organele și organizațiile de 
tineret au acționat pentru înfăptui
rea sarcinilor ce le revin din orientă
rile și indicațiile date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul Con
sfătuirii de lucru pe problemele 
muncii organizatorice și politico-edu
cative de Ia Mangalia, privind conso
lidarea unității de acțiune a întregii 
generații tinere și a apreciat că Uni
unea Tineretului Comunist, organele 
și organizațiile sale și-au sporit 
preocupările pentru întărirea capaci
tății și forței politico-organizatorice, 
asjfel incit să determine membrii 
U.T.C,, pe toți tinerii să participe ac
tiv la soluționarea multiplelor pro
bleme de muncă si de viață specifice 
fiecărui colectiv. In acest sens, a fost 
relevată preocuparea de a se găsi so
luții eficiente pentru atragerea, tine
retului la o viață activă de organiza
ție. pentru cuprinderea lui în toate 
acțiunile de muncă și politico-educa
tive.

guri Carusel. 29 mașini de frezat 
longitudinal, cu portal. 1 722 tone 
mașini și utila’je pentru industria 
ușoară. De asemenea, au fost 
produse și livrate peste plan însem
nate cantități de echipamente de 
automatizare a proceselor de pro
ducție, mijloace de tehnică de 
calcul, aparate de măsură si con
trol electrotehnice și electronice, 
alte asemenea produse de tehnică 
înaltă, solicitate atît de economia 
noastră în continuă dezvoltare, cît 
și la export.

(Agerpres)

Pornind de la obiectivele stabilite 
de Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1983 cu privire la asigurarea 
dezvoltării intensive a economiei na
ționale și a unor ritmuri înalte de 
creștere, îndeosebi în ramurile prio
ritare, Plenara C.C. al U.T.C. a adop
tat o serie de măsuri care să deter
mine creșterea productivității mun
cii, participarea tuturor tinerilor la 
realizarea indicatorilor de plan din 
fiecare imitate, utilizarea cu maximă 
eficiență a capacităților de producție, 
reducerea consumului de materii pri
me, materiale, combustibil și ener
gie, creșterea calității produselor și 
ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională a forței de muncă tinere.

în lumina exigențelor formulate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a sub
liniat necesitatea întăririi spiritului 
revoluționar în întreaga activitate de 
educație, perfecționării formelor și 
modalităților de educare comunistă a 
tineretului, îmbunătățirii conținutu
lui politico-ideologic ăl tuturor ac
țiunilor, în vederea formării unei 
înalte conștiințe patriotice, aplicării 
ferme, în viața și activitatea tineri
lor, a principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste.'

In cadrul plenarei a fost adoptat 
un cuprinzător program de măsuri 
privind intensificarea participării în
tregului nostru tineret la realizarea 
exemplară a sarcinilor din fiecare 
domeniu de activitate, întărirea uni
tății sale de acțiune pentru înfăptui
rea hotărârilor Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, de deplină adeziune comu
nistă, revoluționară, participant!! la 
Plenara C.C. al U.T.C. au adoptat o 
telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 11 

decembrie, ora 20 — 14 decembrie, ora 20. 
In fără : Vremea se va răci începînd 
din nordul țării. Cerul va prezenta în- 
norări mai accentuate la începutul in
tervalului în Crișana, Maramureș, Tran
silvania și Moldova, unde local vor că
dea precipitații mai ales sub formă de 
ninsoare, apoi în aceste zone perul va 
deveni variabil și se va înnora în ce
lelalte regiuni, unde vor cădea precipi
tații sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare. Vînt slab prnâ la moderat, cu 
intensificări locale în a doua parte a 
intervalului. Temperaturile minime din 
timpul nopții vor fi cuprinse între mi
nus 7 șl plus 3 grade, local mai cobo- 
rîte în jumătatea de nord a țării, tem
peraturile maxime ale zilei între mi
nus 3 și plus 7 grade, dimineața șl sea
ra local se va produce ceață.

Delegația Camerei Reprezentanți
lor din Congresul S.U.A., condusă 
de .Sam Gibbons, președintele Sub
comitetului pentru comerț al Comi
tetului pentru căi ș! mijloace al 
Camerei Reprezentanților, democrat 
din partea statului Florida, care, la 
invitația Marii Adunări Naționale, 
a efectuat o vizită în țara noastră, 
a părăsit, simbătă, Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
de deputați. •'

A fost prezent David B. Funder
burk, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

înainte de plecare, delegația ame
ricană s-a întîlnit cu reprezentanți 
al presei centrale, Agenției române 
de presă — Agerpres și Radiotele- 
viziunii.

In acest cadru, șeful delegației, 
Sam Gibbons, a declarat : „Obiec
tivul principal al vizitei noastre ă 
fost acela de a impulsiona .relațiile 
comerciale cu România, cu poporul 
român. Dorim acest lucru convinși 
fiind că îmbunătățirea raporturilor 
comerciale bilaterale servește inte
reselor celor două țări, contribuie 
la o mai bună înțelegere între po
poarele american și român.

Convorbirile avute, în special cu 
președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a spus oaspetele, au fost 
deosebit de fructuoase. Problemele 
abordate s-au referit la situația eco
nomică reciprocă și din lume, la 
probleme ale păcii și războiului, 
condamnînd, deopotrivă, războiul și 
pronunțîndu-ne pentru pace. Am 
abordat modalitățile de realizare a 
păcii. Președintele Ceaușescu a făcut 
propuneri personale în acest domeniu 
în scopul găsirii unor soluții finale 
de pace. Am fost foarte impresionați 
de aceste convorbiri, de tot ce am 
văzut în țara dumneavoastră și sînt 
convins că perspectivele colaborării 
noastre sînt promițătoare. Sînt op
timist în legătură cu perspectivele 
de viitor și încrezător în evoluția 
pozitivă a relațiilor comerciale cu 
România.

Sperăm ca în 1985 — a mențio
nat el — să putem acorda României 
clauza națiunii celei mai favorizate 
pentru o perioadă mai lungă de 
timp. România are pe deplin drep
tul la prelungirea acestui termen, 
care-i conferă un tratament comer
cial nediscriminatoriu. Acest lucru 
va îmbunătăți, firește, climatul exis
tent în relațiile noastre comerciale".

In încheiere, Sam Gibbons a spus : 
„Doresc să reafirm satisfacția pentru 
posibilitatea oferită de a efectua 
această vizită. Am fost plăcut im
presionat de poporul român, față de 
care nutresc sentimente de profundă 
prietenie. In calitate de membru al 
forului legislativ american, doresc 
să colaborez cu guvernul dumnea
voastră, în avantajul ambelor țări. 
Acesta a fost obiectul vizitei noastre 
și consider că a fost o vizită încu
nunată de succes".

★

Sîmbătă a avut loc. la Oradea, o 
întilnire de lucru între tovarășii loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și Juhasz Adarn, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Industriei din R. P. Ungară. Cu acest 
prilej au fost examinate stadiul 
schimburilor comerciale și al rela
țiilor de cooperare în producție din
tre cele două ministere, căile concre
te de extindere a acestora în dome
niul autovehiculelor, tractoarelor și 

mașinilor agricole, ăl altor mașihi și 
instalații. Cei doi miniștri au semnat 
un protocol privind cooperarea din
tre industriile constructoare de ma
șini din România și Ungaria.

★
Cu prilejul sărbătoririi „Zilei 

drepturilor omului", sîmbătă a avut 
loc, în Capitală, o adunare festivă 
organizată de Asociația pentru Na
țiunile Unite din Republica Socia
listă România. (ANUROM), Aso
ciația Tineretului și Studenților din 
România pentru Națiunile Unite, 
Asociația de Drept Internațional și 
Relații Internaționale.

Președintele ANUROM a relevat 
că, în concepția umanist-revolu- 
ționară promovată de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu, pri
vind exercitarea efectivă a drepturi
lor omului, esențiale sînt deplina 
egalitate între oameni, realizarea 
unor relații economice echilibrate și 
echitabile, baza materială necesară 
afirmării depline a capacităților și 
aptitudinilor fiecărui cetățean, ceea 
ce asigură accesul liber la învăță- 
mînt, cultură și știință, la o viață 
mai bună și demnă. A fost subliniată, 
totodată, preocuparea constantă a 
partidului și statului nostru pentru 
lărgirea democrației socialiste, care, 
prin măsurile de perfecționare con
tinuă a cadrului legislativ, institu
țional, asigură participarea directă a 
tuturor membrilor societății, fără 
deosebire de naționalitate, la condu
cerea societății, la înfăptuirea poli
ticii interne și externe. în context, 
vorbitorul a evidențiat faptul că lo
cul prioritar în asigurarea respectă
rii drepturilor fundamentale ale 
omului în lume trebuie să-1 dețină 
dreptul popoarelor, al tuturor oame
nilor de a trăi în pace, înțelegere și 
colaborare, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

în încheierea adunării, Raymond 
F. Rabenold, directorul Centrului de 
Informare al O.N.U. la București, a 
prezentat mesajul secretarului gene
ral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, cu prilejul „Zilei drepturi
lor omului".

Au participat Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, Ministerului Educației și învă- 
țămîntului, un numeros public.

★

La invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara o delegație a Consiliului păcii 
din R.D. Germană, condusă de Deba 
Wieland, vicepreședinte al Consiliu
lui german al păcii, vicepreședinte 
al Comisiei- R.D.G. pentru UNESCO.

Oaspeții au avut întrevederi la Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, Consiliul Național al Femeilor, 
Consiliul ziariștilor, Comisia națio
nală a Republicii Socialiste România 
pentru UNESCO,. Consiliul județean 
al F.D.U.S. Prahova ; au vizitat o- 
biective economice, sociale, culturale 
și turistice din București și din jude
țul Prahova.

In cadrul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă prietenească, s-a 
evidențiat necesitatea solidarității 
mișcărilor pentru pace în lupta pen
tru încetarea cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare, pentru securitate și 
cooperare în Eui-opa, pentru elibe
rarea continentului de arme nuclea
re și de primejdia unui, război ato
mic, pentru o conlucrare rodnică în
tre toate statele europene.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului RAUL ALFONSIN
Președintele Națiunii Argentinieni

BUENOS AIRES
La instalarea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Națiunii 

Argentiniene, în numele poporului român și al meu personal, vă transmit 
cele mai bune urări, iar poporului argentinian prieten multă prosperitate 
și pace.

Subliniind cu satisfacție bunele relații româno-argentiniene, îmi exprim 
convingerea că vom conlucra pentru dezvoltarea și amplificarea raporturilor 
dintre popoarele și țările noastre, in interesul reciproc, al politicii de pace, 
securitate, colaborare și respect al independenței naționale a tuturor 
popoarelor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII KENYA

Excelenței Sale Domnului DANIEL ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

NAIROBI
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării independenței de 

stat a Republicii Kenya, vă adresez, in numele poporului român și al 
meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări, iar poporului kenyan 
pace, progres și prosperitate.

Exprim convingere^ că raporturile de prietenie șî conlucrare dintre țările 
noastre se vor dinamiza și amplifica în interesul popoarelor român și 
kenyan, al cauzei păcii și independenței naționale, al edificării unei noi 
ordini economice internaționale și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul kenyan sărbătorește la 12 
decembrie împlinirea a 20 de ani de 
la proclamarea independentei tării, 
victorie obținută după o luptă în
delungată. eroică pentru răsturna
rea dominației coloniale, care a du
rat aproape o sută de ani.

Colonialismul a lăsat moștenire 
tînărului stat din Africa orientală 
mari si dificile probleme. La pro
clamarea independenței, Kenya, 
odată cu rămînerea în urmă econo
mică, resimțea o lipsă acută- de ca
dre naționale ; pozițiile cheie din 
economie erau deținute de investi
torii străini ; agricultura, orientată 
doar spre cîteva culturi, potrivit in
tereselor monopolurilor, nu reușea 
să acopere necesitățile de produse 
alimentare ale populației. In aceste 
condiții, s-au impus o serie de mă
suri și programe pentru lichidarea 
acestor grele consecințe ale domi
nației străine.

O atenție deosebită este acordată 
agriculturii, care rămîne principa
la ramură a economiei naționale, 
constituind baza existentei pentru 
85 la sută din cei 16 400 000 locui
tori. Statul încurajează creșterea 
animalelor, cultivarea porumbului 
(principala cultură agricolă a tării), 
a cafelei, ceaiului, bumbacului, 
trestiei de zahăr. în anii 1980—1981 
s-au alocat 290 milioane șilingi 
(moneda națională a Kenyei) pen

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII VOLTA SUPERIOARĂ

tru realizarea unor proiecte agrico
le în regiunile cu pămînturi fertile. 
Concomitent, există o susținută 
preocupare pentru introducerea în 
circuitul productiv a unor terenuri 
din zone bîptuite de secetă, deoa
rece. ca urmare a condițiilor natu
rale nefavorabile, numai 12 la sută 
din suprafața țării (582 646 kmp) a 
fost folosită pină de curând inten
siv. în. perioada amintită s-au alo
cat, de asemenea. 480 milioane 
șilingi pentru construirea a 14 no! 
fabrici de prelucrare a cafelei.

Eforturile desfășurate de Poporul 
kenyan pentru lichidarea urmărilor 
dominației coloniale, pentru o dez
voltare economică și socială de
mocratică, pentru consolidarea 
independenței sale sînt urmări
te cu simpatie și solidaritate 
de poporul român. între Republica 
Socialistă România șl Republica 
Kenya s-au statornicit si se dezvol
tă raporturi de prietenie și colabo
rare. bazate pe deplină egalitate în 
drepturi și avantaj reciproc. Schim
burile de vizite la diferite niveluri, 
acordurile si înțelegerile realizate 
au evidențiat dorința comună de a 
amplifica si diversifica relațiile co- ! 
merciale și cooperarea economică, 
în interesul popoarelor român și 
kenyan. al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL. Scorul campionatului: Steaua - F. C. Baia Mare 7 - 0
tv

In meciul televizat, de la București, 
amatorii de fotbal au avut prilejul să 
urmărească realizarea scorului cam
pionatului : Steaua — F.C. Baia Mare 
7 r< (3—0), golurile fiind înscrise de 

nt (min. 17, 32 și 47), Pușcaș (62 
ș, 37), Pițurcă (38) și Lăcătuș (55).

Prin această victorie, la scor, 
Steaua își menține locul întîi în cla
sament și își creează un excelent 
golaveraj (35—10) fiind, deocamdată, 
singura echipă din divizia A cu o me
die de peste două goluri marcate de 
meci. Lăcătuș, Cîmpean și Pițurcă 
totalizează 24 de goluri din cele 35 
ale Stelei !

Ne este greu să criticăm formația 
din Baia Mare, pentru că aceasta a 
jucat cinstit, adică „deschis", vreme 
de 90 de minute, indiferent de nu
mărul punctelor de pe tabela de 
marcaj, practicînd un fotbal curat, 
orientat spre atac, si reușind adesea 
faze la nivelul bucureștenilor, minus... 
„finalizarea" ! S-a văzut că prima 
greșeală a maramureșenilor a fost 
aceea de a înfrunta piept la piept o 
formație mult mai iute decît a lor si 
cu o tehnicitate individuală a jucă
torilor net superioară. Lăcătuș, 
Pușcaș, Balint, odată cu vigoarea și 
rapiditatea tinereții, aduc Stelei un 
plus masiv de tehnicitate ; posibil ca 
ei să imprime formației un stil apar
te. de joc în viteză mare, Înviorător 
pentru campionatul nostru.

Intr-un fel au greșit probabil băi- 
mărenii titularizîndu-1 în poartă, în 
partide grele, pe tînărul Perneș. La 
numai 19 ani. Perneș este cel mai 
tinâr portar titular din divizie ; fără 
îndoială cu mult talent, ca și Mora
ru, astăzi la Dinamo, care, la numai 
17 ani, fusese pus în poarta Metalu
lui București, cu ani în urmă, de 
același merituos antrenor Paul Po
pescu. Riscul e mare totuși ; Perneș, 
ca și juniorul Moraru în urmă cu 
un deceniu, greșește din lipsa 
experienței — ce se acumulea
ză mai anevoie la portari decît la 
jucătorii' de clmp — iar consecințele 
le-au sesizat desigur șl telespecta
torii. De exemplu, golul întîi. notat 
în dreptul lui Balint. a fost de fapt 
al lui Perneș, un fel de 
cum se vede o dată la mulți 
După care s-a revărsat cascada 
lorlalte goluri steliste...
Universitatea Craiova - Rapid

Cu multe absențe în formație 
(printre alții. Lung și Ștefănescu), 
echipa Universității din Craiova a 
Întrecut, la limită, după destule difi
cultăți, pe Rapid, cu 1—0 (1—0). Go
lul a fost marcat în minutul 5 de 
Irimeseu, la o lovitură liberă indi
rectă executată de Cirțu. In conti
nuare, craiovenii nu numai că n-au 
izbutit să majoreze scorul, dar au 
fost nevoiți să apere rezultatul, Ra
pid jucînd mal apoi bine și în atac.

Jiul - Dinamo 1-1
foarte aprig la Petroșani, 
au deschis repede scorul, in 
8, prin Varga, care a profi-

autogol, 
ani. 
ce

1-0

Meci
Gazdele 
minutul 
tat de o neînțelegere între Moraru 
și Stănescu.

în minutul 43, bucureștenii au e- 
galat la o lovitură liberă indirectă, 
executată de Orac la Augustin, a- 
cesta trimițind mingea în bară ; fun
dașul Mărginean. venit în atac la 
moment oportun, a marcat.

După pauză, ambele echipe au iro
sit ocazii care le-ar 1’i putut aduce 
victoria. Cea mai prielnică s-a pe
trecut în minutul 81, cînd Nicolae a 
fost sancționat pentru henț în careu, 
dar la penaltiul executat de Varga, 
portarul Moraru a apărat.
Sportul studențesc - C.S. Tîrgoviște 

3-1
Sportul studențesc, la pauză, con

ducea cu același scor ca si Steaua: 
3—0, după un joc de bună calitate și 
plin de ambiție, punctele fiind înscri
se de M. Sandu (2) Munteanu (18) și 
Coraș (22) — un gol splendid.

în repriza secundă. Sportul, spre 
deosebire de Steaua, n-a mai insis
tat, in schimb C. S. Tîrgoviște și-a 
revenit și a punctat prin Stoiehiță 
(min. 61, din 11 metri).

F.C. Argeș - Politehnica lași 3-0
Pînă la meciul de la Pitești, for

mația Politehnica Iași înregistrase 
numărul cel mai mic de înfringeri 
din întreaga divizie, numai două. 
Ieri, ea ă fost întrecută la scor — 
3—0 (1—0) — de F. C. Argeș, echipă 
ce recuperează cu siguranță terenul 
pierdut in prima parte a campiona
tului.

Golurile piteștene : Ignat (13 și 77) 
și Iovănescu (81).

Corvinul — Dunărea 2-2
Rezultatul cel mai surprinzător al 

etapei s-a înregistrat la Hunedoara : 
Corvinul — Dunărea 2—2 (1—1). Pe 
fondul atacurilor aproape conti
nue ale gazdelor, un contraatac 
gâlătean s-a încheiat cu un fault 
asupra lui Hanghiuc în careu : pe- 
nalti. transformat de Balaban (13). 
Egalarea a intervenit prin KIein 
(36), la o lovitură liberă foarte 
bine executată de Gabor. După 
pauză, tînărul Soare (19 ani) a 
redat avantajul Dunării, «peculînd o 
greșeală a portarului loniță (min. S0). 
Corvinul a egalat din nou, în min. 65, 
prin cel mai tinâr titular din divizia 
A. Mateuț (18 ani). Totuși. în pofida 
asaltului neîntrerupt pînă la sfirșitul 
meciului la poarta Dunării, hunedo- 
renii n-au reușit să fructifice inte
gral avantajul terenului propriu. 
Corvinul are pe mai departe o si
tuație grea în clasament si încă trei 
partide foarte dificile (în deplasare, 
cu Universitatea Craiova și Dinamo ; 
„acasă" cu S.C. Bacău).

F.C. Bihor - F.C. Olt 1-1
In schimb, rezultatul egal de la 

Oradea nu are darul să surprindă, 
fiindcă F.C. Olt se bucură de repu
tația unei defensive solide, dublată 
de contraatacuri primejdioase. Deci : 
F.C. Bihor — F.C. Olt 1—1 (0—1). 
Oaspeții au condus pină in minutul 
77, cind gazdele au egalat printr-un 
penalti, transformat de Mureșan. 
Pentru F.C. Olt, marcase Barbu, incă

în minutul 5, la o eroare a apărării 
locale.

Chimia - Petrolul 3-1
Vîlcenii au deschis repede scorul, 

prin Gîngu (3). Din păcate, autorul 
golului, acest foarte înzestrat fotba
list vîlcean, s-a accidentat grav 
(după ‘ relatarea radiocrainicului : 
din nou o fractură). Gazdele și-au 
dublat după puțină vreme avanta
jul. prin penalti, transformat de 
Basno (9). După pauză, ploieștenii 
au înscris prin Cojocaru (61), dar 
Ancuța (73) a restabilit diferența de 
două goluri și siguranța celor două 
puncte pentru gazde.

S.C. Bacău - A.S.A. 1—0
S.C. Bacău a cîștigat printr-un 

singur gol, înscris, ați ghicit, de A- 
vădanei (10), nu din lovitură liberă 
ca de obicei, ci din acțiune, acest 
foarte valoros jucător, aflat multă 
vreme în divizia B, impunîndu-se 
acum constant atenției generale. ,

Valeriu MIRONESCU
CLASAMENTUL

1. Steaua 15 10 2 3 35—10 22
2. Univ. Craiova 15 9 2 4 24—12 20
3. Dinamo 13 8 3 2 24—10 19
4. Sportul stud. 15 8 2 5 26—18 18
5. F.C. Bihor 15 7 4 4 25—19 18
6. Politehnica 15 6 6 3 16—13 18
7. S.C. Bacău 15 8 2 5 15—18 1»
8. A.S.A . 15 6 3 6 17—20 15
9. Jiul 15 6 3 6 14—20 15

10. F.C. Olt 15 4 6 5 12—12 14
ÎL F.C. Baia M. 15 5 4 6 16—27 14
12. F.C. Argeș 14 6 1 7 18—17 13
13. Rapid 15 4 5 6 13—14 13
14. Chimia 15 S 3 7 18—25 13
15. Corvinul 14 1 4 6 19—19 1?
16. C.S. Tîrgov. 15 2 5 8 11—22 9
17. Dunărea 15 1 6 8 5—16 8
18. Petrolul 15 2 3 10 12—28 7

Campionatul mondial
aO nouâ victorie

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — Sim- 
bătâ seara la Chorzoiv, în campiona
tul mondial feminin de handbal 
(grupa B), echipa României a între-

de handbal feminin
echipei României
cut cu scorul de 27—13 (12—7) selec
ționata Bulgariei.

Astăzi, handbalistele noastre vor 
întilni reprezentativa Danemarcei.

Programul 1
9,30 Almanahul familiei

10,00 De strajă patriei
10,30 Viața satului (parțial coior) • în 

spiritul dezbaterilor și cuvintârii 
. tovarășului Nicolae Ceaușescu la 

Consfătuirea de lucru pe proble
me din agricultură — 1934 — anul 
celor mai bune producții tn toa
te ramurile din agricultură

" "■ Lumea copiilor
Album duminical (parțial color) 
Kenya. Film documentar
Film serial : „Cervantes” (color) 
Ultimul episod 
1001 de seri
Telejurnal (parțial color) 
A patriei .cinstire (emisiune de 
cîntece și Versuri)

19,35 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 
ecranului" — „Ultimul cîntec” (co
lor). Premieră pe țară

21,15 Varietăți muzicale
21,45 Telejurnal 
22,00 închiderea

11.45 Din țările socialiste
12,10 " ’ ‘ ------
12.30
13.10
13.30
13.45
14,40 _ ___________  . ___
15.10 Teatru TV : ,,Irina iul Ion Vlahul' 

de Vaslle Voiculescu 
Desene animate 
Seară muzicală TV
Telejurnal 
Telerama 
Moment folcloric
Tribuna experienței 
Seară de operă 
Estrada jazului

Muzică ușoară
Salonul TV al artelor plastice
Muzică populară
Instantanee
Mic dicționar de operă și balet 
O Viață pentru o idee

16,35
17,00
19,00
19,29
19,50
20,00
20,15
21,20
21,45 Telejurnal • Sport
22,00 Închiderea programului

18,50
19,00
19,20

LUNI, 12 DECEMBRIE

Excelenței Sale Căpitan THOMAS SANKARA
Președintele Consiliului Național al Revoluției, 

Șef al statului Volta Superioară
OUAGADOUGOU

Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, în numele poporului 
român și al meu personal, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urâri 
de sănătate și fericire personală, iar poporului prieten din Volta Superioară 
pace și multă prosperitate.

Exprim convingerea că dezvoltarea cooperării între Republica Socialistă 
România și Volta Superioară servește intereselor celor două popoare ale 
noastre, politicii de pace, libertate și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

(parțial color) • Sport 
programului

Programul
9,30 Din marea 

10,00 Muzica 7...

2
carte a patriei 
nimic mal simplu di)

Programul 1
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie. Energia 

— o problemă a tuturor
20,30 A patriei cinstire — emisiune de 

versuri
20,35 Teatru în serial. „Flacăra revolu

ției". Adaptare TV după piesa 
„Bălcescu" de Camil Petrescu 
Episodul 1

21,25 Tezaur folcloric
21,45 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

DE LA
Unul dintre principiile de bază 

ale întregii activități desfășurate 
de Casa de Economii și Consemna
țiuni îl constituie păstrarea cu 
strictețe a secretului privind nu
mele depunătorilor, ale titularilor 
și operațiile efectuate de aceștia.

In acest sens, Casa de Economii 
și Consemnațiuni precizează că în 
actele normative privind organiza
rea și funcționarea Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni, ca și în 
alte dispoziții legale se prevede 
în mod expres obligația instituției 
și a personalului muncitor de a 
păstra eu strictețe secretul asupra 
numelui depunătorilor, ale titula-

C.E.C.
rilor și operațiile efectuate de 
aceștia, orice abatere fiind pedep
sită de lege.

Datorită acestui fapt, date infor
mative privind depunerile pe dife
rite instrumente de economisire se 
dau de Casa de Economii și Con- 
semnațiuni numai titularilor depu
nerilor și persoanelor împuternicite 
în acest scop de titulari.

După cum este cunoscut, Casa de 
Economii și Consemnațiuni oferă 
populației, pe lingă libretele de eco
nomii nominale și libretele de eco
nomii „la purtător" (în care nu se 
înscrie numele titularului), ca și 
obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri.

Poporul Voltei Superioare ani
versează la 11 decembrie împlini
rea unui sfert de veac de la pro
clamarea republicii.— unul dintre 
cele mai importante evenimente 
ale istoriei sale naționale. Actul 
petrecut la sfîrșitul anului 1958 a 
deschis. împreună cu dobîndirea 
deplinei independente, ce a avut 
loc doi ani mai tîrziu. o etapă de 
ample eforturi pentru lichidarea 
stării de înapoiere economică 
moștenită din trecut.

Republica Volta Superioară este 
Situată în inima Africii occiden
tale. âvînd o suprafață de 274 200 
kmp si o populație de 6 550 000 lo
cuitori. care se ocupă în propor
ție de 90 la sută cu agricultura Si 
creșterea animalelor ; se cultivă 
mei. sorg, porumb, arahide. bum
bac. In perioada care a trecut de 
la proclamarea republicii, autori
tățile volteze și-au concentrat a- 
tentia asupra acestui sector de 
bază al economiei, elaborind un 
amnlu program de valorificare a 
pămînturilor din valea fluviului 
Volte. Acesta prevede construirea 
de noi baraje menite să ducă la 
extinderea suprafețelor irigate, la 
dezvoltarea sectorului zootehnic si 
la reîmpădurirea unor întinse zone 
desertice. știut fiind că tînărul

stat african suferă periodic din 
cauza consecințelor nefaste ale se
cetei din Șahel. în același timp, 
s-au intensificat prospecțiunile 
geologice, care au dus la desco
perirea unor importante zăcăminte, 
de aur si mangan si au fost puse 
bazele unei industrii proprii.

Valorificarea la un nivel supe
rior a resurselor țării se află în 
centrul atenției autorităților de la 
Ouagadougou. . într-o declarație 
făcută zilele trecute, președintele 
Consiliului Național al Revoluției 
din Volta Superioară, Thomas San
kara, arăta că printre preocupările 
de frunte ale guvernului voltez se 
înscriu dezvoltarea agriculturii, 
creșterea productivității muncii în 
economie, iar pe plan social-poli
tic, atragerea tot mai largă a ma
selor la conducerea treburilor țării.

în spiritul politicii sale de soli
daritate cu tinerele state care au 
Pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, tara noastră întreține 
relații de prietenie si colaborare 
cu Republica Volta Superioară. A- 
cordurile si înțelegerile convenite 
în ultimii ani au creat un cadru 
propice extinderii conlucrării ro- 
mâno-volteze. in interesul ambe
lor țări si popoare, âl cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

In aceste zile, la chioșcuri și la
magazinele de difuzare a presei

te it+ravit. iwpw
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ALMANAHUL „SCINTEIA" 1984
O carte a anului, un an într-o carte 

ALMANAHUL „SCINTEIA" 1984 
Un sumar bogat, într-o nouă formulă grafică

■ O retrospectivă politică, economică și social-culturală : 1983 - an al unor 
noi și importante izbinzi in construcția socialistă, de puternică afirmare 
a României pe plan mondial.

■ Un amplu documentar : România - patru decenii de înnoiri revoluționare, 
însoțit de mărturii inedite ale participanților la actul de la 23 August 1944 : 
Oameni la răscrucea istoriei.

■ Evenimente istorice, pagini evocatoare :
Eroi legendari ai libertății și Unirii -
Transilvania condusă de Horea, Cloșca 
zi de luptă a muncitorimii române.

■ Un tribunal cu sute de milioane de .
dreptului la viață : Europa - fără rachete nucleare I - Probele prezen
tate în această instanță a popoarelor : propunerile de înaltă autoritate 
internațională ale României socialiste, opinii realiste ale unor persona
lități ale lumii contemporane, înflăcărate apeluri la rațiune - toate reflec- 
tînd o profundă răspundere pentru destinele umanității.

■ Istoria se scrie sub ochii noștri - o cronologie selectivă a evenimentelor 
la care ăm fost martori și părtași in anii! 1983.

■ Reportaje despre două grandioase construcții : Metroul bucureștean și 
Canalul Dunăre - Marea Neagră.

„Unirea - națiunea a făcut-o** ;
Două veacuri de la revoluția din 
ți Crișan ; 1 Mai 1939 - măreață

judecători se pronunță !n numele

Cîteva Invitații la explorări captivante : Natura - aurul vieții, Peșterile 
României, Călătorie in viitorul apropiat al Deltei Dunării șl Arhiva de sub 
vatra țârii.
Almanahul „Scinteia" prezintă un larg panoramic științific : Ce oferă gene
tica și ce perspective deschide agriculturii ingineria genetică ; Elogiul ma
tematicii ; O călătorie spre centrul Pămîntului ; O incursiune in misterele 
gravitației ; Invitați ai Almanahului „Scinteia", savanți de renume, fac 
o fascinantă incursiune în lumea atomului, a celulei și a roboților.
Speranțele lumii în anul 2000... și anul 2000 în speranțele lumii. O inedită 
călătorie prin „tunelul timpului".
Dosare in actualitate : Intre luminile multicolore ale vitrinelor și lumina 
neagră a realităților din lumea capitalului ; Orașele viitorului ; Frumoasa 
și tenacea bătălie a omului pentru sănătate.
Reporteri in jurul globului : Instantanee pe mapamond.
De la Universiada *83 la Olimpiada "84 ; Șahul - știință, artă sau sport ; 
Copiii și balonul rotund. O amplă anchetă documentară despre promo
varea fotbalului in rindul copiilor și juniorilor realizată cu sprijinul U.E.F.A. 
Știți cum să vă mențineți tinerețea ? Un mini-ghid de prevenire a îmbă
trânirii premature : Invățați să adăugați ani vieții și viață anilor. 
Rubrici de larg interes : Breviar juridic, Faptul divers și Din caietul 
fierului.

gre'

ALMANAHUL „SCINTEIA" ’84
400 de pagini bogat ilustrate, 

într*o nouă și atrăgătoare prezentare grafică
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„România, președintele Nicolae Ceaușescu se pronunță | ferm pentru promovarea dialogului și colaborării internaționale, pentru salvgardarea păcii44
Vibranta chemare a tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia înlăturarea pe

ricolului nuclear, la salvgardarea păcii, cuprinsă în expunerea la Adunarea 
festivă consacrată sărbătoririi a 65 de ani de la făurirea statului național 
unitar român. — chemare cu amplu ecou internațional — își găsește, în con
tinuare, o largă reflectare în paginile presei de peste hotare, în emisiu
nile posturilor de radio și televiziune din diferite țări. Se subliniază ca
racterul constructiv, realist al propunerilor românești, înalta răspundere ma
nifestată de România, de președintele ei pentru destinele omenirii. Mij
loacele de informare în masă din țări situate pe diferite meridiane re
liefează, în același timp, în articole publicate cu prilejul aniversării Marii 
Uniri, permanența poporului nostru pe milenara vatră strămoșească, fap
tul că actul istoric de la 1 Decembrie 1918 a fost rezultatul nemijlocit ai 
luptei tenace a celor mai largi mase populare, a constituit un act în de
plină concordanță cu drepturile inalienabile ale românilor.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
face un apel pentru oprirea agra
vării situației internaționale" este 
titlul sub care ziarul sirian de mare 
tiraj „TICHRIN" publică extrase 
din expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la adunarea festivă din 
Capitală consacrată sărbătoririi a 
63 de ani de la făurirea statului na
țional unitar român. Se eviden
țiază că șeful statului român a 
adresat atît U.R.S.S., cit și S.U.A. 
chemarea de a relua convorbi
rile de la Geneva în problema am
plasării în Europa a rachete
lor cu rază medie de acțiune. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat — continuă ziarul — că, in 
interesul păcii mondiale, trebuie 
ea Europa să fie eliberată complet 
de arme nucleare. Este subliniată 
aprecierea conducătorului partidu
lui și statului nostru potrivit că
reia escaladarea cursei înarmărilor 
pune în primejdie existența po
poarelor. •

Idei similare sînt reluate din 
expunere și de ziarul sirian „AL 
SAOURA".

Apelul la reluarea dialogului 
lansat de președintele Nicolae 
Ceaușescu este pus în evidență și 
Intr-un articol din ziarul atenian 
„KATHIMERINI". Președintele 
României — scrie ziarul citat — 
s-a pronunțat împotriva instalării 
noilor rachete nucleare în Europa 
și a adăugat că aceste acțiuni re
prezintă o lovitură grea dltă ideii 
de pace in Europa. Președintele 
Nicolae Ceaușescu — se spune în 
articol — a arătat că S.U.A. și 
U.R.S.S. sînt datoare să oprească 
instalarea noilor rachete pe pămîn- 
tul Europei și să reia negocierile 
de la Geneva;

La rîndul său, ziarul grec 
„ELEFTHEROTYPIA", prezentînd 
poziția țării noastre în problema 
rachetelor cu rază medie de ac
țiune în Europa, relevă că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat S.U.A. și U.R.S.S., pentru a 
doua oară în decurs de o săptă- 
mînă, apelul de reluare a nego
cierilor de la Geneva, pentru lichi
darea totală a armelor nucleare în 
Europa.

Poziția exprimată de președintele 
Nicolae Ceaușescu în problema ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
în Europa, în expunerea la recen
ta adunare festivă din capitală, este 
evidențiată și de cotidianul „THE 
PAKISTAN TIMES", care citează 
cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : „Nu putem accepta ca 
o fatalitate instalarea noilor ra
chete". „Nimeni nu are dreptul să 
acționeze după bunul plac, să pună 
în primejdie viața și existența po
poarelor, a planetei noastre". In 
finalul articolului se subliniază : 
„Nu poate exista nici o justificare 
pentru trecerea la escaladarea 
cursei înarmărilor nucleare, a 
declarat președintele Nicolae 
Ceaușescu".

Inițiativele de pace și dezarmare 
In Europa și în întreaga lume ale 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost pre
zentate si de TELEVIZIUNEA 
ELVEȚIANĂ. S-a subliniat faptul 
că s-a adresat un nou apel S.U.A. 
și U.R.S.S. pentru oprirea ampla
sării noilor rachete cu rază medie 
de acțiune în Europa, retragerea 
și distrugerea celor existente. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
scos în evidență riscul la care este 
expusă Europa, însăși viața pe 
planeta noastră, ca urmare a noilor 
măsuri de înarmare nucleară pe 
continent și responsabilitățile ce 
revin pentru apărarea păcii și 
securității în lume — s-a arătat m 
emisiunea difuzată de televiziunea 
elvețiană. Totodată, s-au făcut re
feriri la necesitatea reluării nego
cierilor de la Geneva, la propune
rea privind organizarea unei întîl- 
niri la nivel înalt sovieto-ameri- 
cane. ,, , x„în această perioadă de răs
cruce “ scrie, la rîndul său, co
tidianul „THE HERALD" din 
Zimbabwe, într-un comentariu de
dicat politicii externe a țării noas
tre — România, președintele 
Nicolae Ceaușescu se pronunță 
ferm pentru oprirea amplasării 
noilor rachete nucleare cu rază me
die de acțiune in Europa, retrage
rea și distrugerea celor existente, 
pentru promovarea dialogului și 
colaborării internaționale, pentru 
pace". România — se arată — își 
exprimă cu fermitate poziția sa 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru reducerea cheltuielilor mi
litare, care se ridică la sute de mi
liarde de dolari pe an, în timp ce 
jumătate din omenire trăiește în

NAȚIUNILE UNITE: Inaugurarea celui de-al 
doilea deceniu de luptă împotriva rasismului 

și discriminării rasiale
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a chemat 
toate statele șl organizațiile interna
ționale să pună capăt oricăror mani
festări ale politicii antiumane de 
aoartheid și discriminare rasială. In
tr-o declarație făcută cu prilejul 
inaugurării — la 10 decembrie — a 
celui de-al doilea deceniu de luptă 
împotriva rasismului și discriminării 
rasiale, secretarul general al O.N.U. 
și-a exprimat speranța că acesta va 

condiții de sărăcie și foamete. 
Referindu-se apoi la relațiile 
dintre România și Zimbabwe, zia
rul evidențiază importanța deose
bită a documentelor semnate de 
șefii celor două state, în vara aces
tui an, cu prilejul vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Zimbabwe. Se subliniază faptul că 
cele două țări acționează consec
vent pentru realizarea cu succes a 
Înțelegerilor convenite la cel mai 
înalt nivel, în folosul celor două 
țări și popoare.

Un amplu reportaj a fost pre
zentat de TELEVIZIUNEA DIN 
ZIMBABWE despre expoziția de 
fotografii „Lupta poporului român 
pentru unitate națională și inde
pendență reflectată în artă", mani
festare organizată de ambasada 

PRESA DIN DIFERITE ȚĂRI DESPRE 
REALIZĂRILE ȚĂRII NOASTRE, DESPRE 
INIȚIATIVELE Șl POZIȚIILE El CON
STRUCTIVE IN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

țării noastre la Universitatea din 
Harare. S-a subliniat semnificația 
profundă a actului de la l Decem
brie 1918 pentru istoria României, 
îndeosebi pentru evoluția țării în 
epoca modernă și contemporană, 
informîndu-se despre condițiile in
terne și internaționale în care s-a 
produs actul Unirii. S-a evidențiat 
că unirea Transilvaniei cu România 
a fost urmarea unui proces istoric 
legic, rezultatul unui act de voință 
unanimă a tuturor românilor.

La rîndul său, cotidianul Zim
babwean „THE HERALD" inserea
ză un articol consacrat actelor e- 
roice ale poporului român pe calea 
realizării unității naționale și for
ței lor mobilizatoare pentru alte 
națiuni asuprite din lume. Referin
du-se la România contemporană, se 
relevă că țara noastră a instituit pe 
plan intern o orlnduire dreaptă și 
echitabilă, în care fiecare cetățean, 
fără deosebire de naționalitate, se 
bucură de drepturi depline și con
tribuie plenar la progresul general 
al societății, la făurirea unei vieți 
mai bune și mai fericite. în conti
nuare, articolul se referă pe larg la 
sprijinul material, politic și diplo
matic acordat de poporul român 
poporului din Zimbabwe în anii 
grei ai luptei de eliberare națio
nală, exprimîndu-se gratitudinea 
întregului popor Zimbabwean pen
tru acest ajutor, dorința sa de a 
milita pentru adîncirea și consoli
darea continuă a prieteniei nomâ- 
no-zimbabweene.

Relatînd despre apelul conținut 
In Declarația Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Consi
liului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, de a se 
face totul pentru depășirea mo
mentului actual, pentru reluarea 
negocierilor de la Geneva, ziarul 
„JORNAL DO BRASIL" arată, la 
rîndul său, că „România s-a pro
nunțat pentru neamplasarea noilor 
rachete în Eurofța, pentru retra
gerea și distrugerea celor exis- 
tente**.

Ziarul Uruguayan „EL PAIS“, 
reluînd extrase din expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu Ia 
adunarea festivă de la București, 
se referă la Marea Unire, reliefînd 
pasajul în care președintele Româ
niei relevă ; Desfășurarea eveni
mentelor istorice a demonstrat cu 
putere că Unirea de la 1 Decem
brie 1918 a fost rezultatul nemijlo
cit al luptei hotărîte a celor mai 
largi mase populare, a întregului 
popor, un act în deplină con
cordanță cu drepturile inaliena
bile ale românilor, cu realitatea 
obiectivă.

Publicînd portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, același ziar a 
informat cititorii despre semnifica
ția formării statului național uni
tar român. Unirea Transilvaniei cu 
România, la 1 Decembrie 1918, a 
fost un proces cu caracter legic, o 
încununare a luptei seculare pur
tate de cele mai înaintate forțe ale 
poporului român — arată „El 
Pais". „Poporul român, descendent 
din „cei mai drepți și mai viteji 
dintre traci" — cum îi numea He
rodot pe geto-daci — și din ro
mani, s-a dezvoltat ca un popor 
unitar. Marele istoric Nicolae Iorga 
sublinia că străbunii poporului ro
mân au rădăcini de patru ori mi

constitui un puterhic Impuls pentru 
înfăptuirea rezoluțiilor O.N.U. în
dreptate spre eradicarea flagelului 
rasismului.

La actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a fost proclamat festiv cel 
de-al doilea deceniu de luptă împo
triva rasismului și discriminării ra
siale. Delegații au adoptat un pro
gram de acțiune pe perioada urmă
toare, in care se subliniază că rasis
mul și discriminarea rasială trebuie 
eradicate din practica statelor. 

lenare în spațiul carpato-danubia- 
no-pontic. în decursul timpului, în 
ciuda invaziilor altor etnii, poporul 
român a putut să-și conserve iden
titatea proprie și teritoriul, să-și 
asigure continuitatea vieții mate
riale și spirituale".

Ziarul informează, în continuare, 
despre momentele premergătoare 
marii adunări populare de la Alba 
Iulia, care a adoptat Declarația de 
unire a Transilvaniei și Banatului 
eu România, subliniind că în acest 
mod, prin decizia unanimă a po
porului, s-a consfințit crearea sta
tului național unitar român.

O altă publicație uruguayană, 
„BUSQUEDA", marcînd aniversa
rea actului istoric de la 1 Decem
brie 1918, arată : în expunerea pre
ședintelui României Ia adunarea 
festivă de la București s-a relevat 
că Unirea a fost rezultatul nemij
locit al luptei hotărîte a celor mal 
largi mase populare, a întregului 
popor, un act în deplină concor
danță cu drepturile inalienabile ale 
românilor.

Cu același prilej, TELEVIZIU
NEA DIN R.P.D. COREEANA a 
transmis un film documentar 
consacrat celei de-a 65-a aniversări 
a făuririi statului național unitar 
român. în comentariul ce a prefa
țat filmul a fost subliniată impor
tanța deosebită a actului istoric de 
la 1 Decembrie 1918. De asemenea, 
au fost marcate principalele mo
mente ale drumului parcurs de po
porul român, sub conducerea Parti

dului Comunist Român, a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușgscu, în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Televiziunea coreeană a trans
mis, de asemenea, un grupaj de 
imagini din timpul primirii la to
varășul Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al P.M.C., președintele 
R.P.D. Coreene, a unor delegații 
române care au vizitat R.P.D.C. 
în ultima vreme, evidențiind sta
diul înalt al relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre popoarele 
român și coreean.

TELEVIZIUNEA CUBANEZA a 
transmis, la rîndul ei.' o emisiune 
specială dedicată evenimentului, în 
cadrul căreia a fost prezentat fil
mul românesc „O țară ca o inimă". 
O altă emisiune a cuprins progra
me de muzică românească.

Revista indiană „SOCIALOOK", 
în numărul său pe luna decembrie, 
a dedicat un supliment special 
marcării zilei de 1 Decembrie 1918, 
care include și o fotografie a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

„Ideea de independență, unitate 
națională și libertate in gîndirea 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu", „Trepte spre reali
zarea marelui ideal", „Formarea 
statului național unitar — un eve
niment epocal în afirmarea și dez
voltarea istorică a poporului ro
mân", „Marea adunare națională 
de la Alba Iulia din l Decembrie 
1918 — expresie a voinței de uni
tate a întregii națiuni române", 
„Recunoașterea internațională a 
Marii Uniri din 1918", „Socialis
mul — fundamentul întăririi uni
tății naționale și statului român", 
„Republica Socialistă România — 
promotor al principiilor indepen
denței și suveranității naționale în 
relațiile interstatale" sînt titlurile 
articolelor inserate în supliment, 
„Socialook" subliniind că „impor
tanța formării statului național 
unitar român și semnificația sa în
registrată în mod organic în cursul 
istoriei naționale și mondiale și-au 
găsit expresia cea mai autentică 
în analizele profund științifice din 
lucrările conducătorului de azi al 
destinelor României, președintele 
Nicolae Ceaușescu".

Revista scoate in relief, pe baza 
unor date istorice, continuitatea 
neîntreruptă a românilor pe terito
riul vechii Dacii, legăturile per
manente existente între locuitorii 
celor trei provincii românești, uni
tatea de gindire a tuturor români
lor, indiferent de formațiunea po- 
litico-administrativă în care au 
fost forțați de împrejurări istorice 
să trăiască, lupta neîntreruptă a 
înaintașilor noștri pentru realizarea 
Unirii, momentul istoric din 1600 
și apoi încununarea de succes a 
eroicelor lupte ale poporului român 
pentru unitate națională de-a lun
gul secolelor, prin hotărîrea marii 
adunări naționale de la Albă Iulia, 
din 1 Decembrie 1918. rod al voin
ței și acțiunii tuturor românilor.

O atenție aparte este acordată 
activității dinamice pe plan inter
național a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru promovarea în 
relațiile dintre state a principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, pen
tru realizarea dezarmării, pentru 

BONN: Un buget ai austerității
BONN 10 (Agerpres). -- După pu

ternice controverse, care au durat 
patru zile. Bundestagui a aprobat — 
cu voturile partidelor coaliției gu
vernamentale — bugetul federal pe 
anul 1984. După cum remarcă obserr 
vatorii, noul buget se află sub dem
nul austerității Și al diminuării 
cheltuielilor bugetare pentru nevoile 
sociale. Potrivit agenției D.P.A., se 
prevăd cheltuieli totalizind 257 mi
liarde mărci și reduceri in valoare 
da peste 4 mjliarde mărci la capito
lul social. Agenția precizează că a- 
ceste reduceri vor afecta, .în primul 
rînd, păturile sociale dezavantajate 
— șomerii, tinerii, mamele singure 
șl handicapați! — precum și servi
ciile publice.

crearea unui sistem de securitate 
pentru toate popoarele lumii, ba
zat pe dezarmare, pe cooperare in
tre toate statele.

1 Decembrie 1918 a încununat un 
secular proces istoric obiectiv, re
levă ziarul venezuelean „EL NA- 
CIONAL", într-un articol dedicat 
Marii Uniri, în care sînt marcate 
momente de seamă din lupta po
porului român pentru independen
ță, pentru unitate. Se subliniază că 
statul național unitar . român nu 
este rezultatul unei conjuncturi in
ternaționale, nu este un cadou al 
Conferinței de pace de la Paris, ci 
expresia unei evoluții istorice 
obiective, victoria unei îndelungate 
și tenace lupte. Prin făurirea sta
tului național unitar — adaugă „El 
Nacional" — românii au demonstrat 
cum poate o națiune să ajungă, cu 
prețul unor mari sacrificii, prin- 
tr-un fierbinte patriotism și inteli
gență politică, depășind toate obsta
colele care, uneori, păreau de 
nedepășit, la realizarea aspirațiilor 
sale naționale. Aceste împrejurări 
explică, de asemenea, dimensiunile 
politicii de afirmare internațională 
a României contemporane in care 
sînt integrate tradițiile perene cu 
care românii s-au făcut cunoscuți 
în istorie — se arată în încheiere.

Cotidianul peruan „EL OBSER- 
VADOR" a publicat o serie de ar
ticole înfățișînd succesele obținute 
de poporul român, în anii con
strucției socialiste, politica parti
dului și statului nostru. In articolul 
intitulat „România modernă", se 
evidențiază și procesul istoric de 
formare a statului național unitar 
român, lupta eroică dusă de po
porul nostru.

De asemenea, TELEVIZIUNEA 
PERUANA a transmis documenta
rul „Trepte de istorie".

O emisiune specială a fost con
sacrată de TELEVIZIUNEA EGIP
TEANĂ aniversării Marii Uniri, 
relevindu-se semnificațiile actului 
de la 1 Decembrie 1918 ca o încu
nunare a luptei și voinței de ne
clintit pentru realizarea unității. A 
fost prezentat, de asemenea, un 
film documentar despre România 
în anii construcției socialismului. 
La rîndul său, RADIO CAIRO a di
fuzat un program dedicat marii 
sărbători de la 1 Decembrie.

TELEVIZIUNEA GUINEEZÂ a 
reliefat semnificația zilei de 1 De
cembrie 1918, evidențiind că actul 
de la 1 Decembrie 1918 a fost rezul
tatul luptelor seculare duse de po
porul român pentru libertate, uni
tate și independență națională. De 
asemenea, s-a relevat că, în pre
zent, „poporul prieten român, sub 
conducerea partidului comunist, în 
frunte cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a obți
nut și obține succese remarcabile 
în toate domeniile vieții politice, 
eo&nbmice și sociale". Televiziunea 
din Conakry a prezentat, totodată, 
filmul. „România, țara mea". Ani
versării de către poporul român a 
65 de ani de la constituirea statu
lui național unitar român i-a fost 
consacrată și o emisiune la POS
TUL DE RADIO GUINEEZ.

La rîndul ei, TELEVIZIUNEA 
LIBIANA a transmis. în cadrul e- 
misiunii sale în limba arabă, selec- r 
țiuni din' filmul „România, 
Ceaușescu, Pace", cu prilejul mar
cării aniversării a 65 de ani de la 
făurirea statului național unitar 
român.

Originea poporului român, conti
nuitatea sa istorică în spațiul car- 
pato-danubiano-pontic, principalele 
momente ale luptei seculare a tu
turor românilor pentru independen
ță și unitate în cadrul aceluiași stat 
au fost puse în, lumină de TELE
VIZIUNEA ȘI l RADIODIFUZIU
NEA MOZAMBICANE, intr-o serie 
de emisiuni dedicate Marii Uniri. 
S-a subliniat că făurirea statului 
național unitar român a fost rezul
tatul luptei hotărîte a celor mai 
largi mase populare, a întregului 
nostru popor și a constituit o încu
nunare a aspirațiilor legitime, a 
drepturilor tuturor românilor de a 
trăi și a se dezvolta într-un stat 
național unitar.

Săptămînalul „ETUMBA", organ 
central al Partidului Congolez al 
Muncii, a consacrat evenimentului 
aniversat un articol în care pune 
accent pe lupta de secole a tuturor 
românilor pentru unitate, iar TE
LEVIZIUNEA CONGOLEZA a 
transmis, cu același prilej, un film 
despre țara noastră.

Ziarul senegalez „LE SOLEIL" a 
publicat un articol consacrat fău
ririi statului național unitar român, 
iar RADIODIFUZIUNEA din aceas
tă țară a pus în evidență. într-o 
emisiune, lupta seculară a poporu
lui român, pentru realizarea unită
ții. Au fost subliniate necesitatea 
istorică a actului de la 1 Decem
brie 1918. precum și actuala afir- 
•mare a României, stat liber și in
dependent, pe arena Internațională.

TELEVIZIUNEA CANADIANA 
(T.V.A.) a relevat că actul de la 
1 Decembrie 1918 „s-a inseris in 
evoluția firească a voinței unui po
por unitar prin istorie, limbă, viată 
dulturală și preocupări de a desă- 
virși1- pe plan politic unitatea unui 
ștet. modern, România". Ziarul ca
nadian ‘„LE DEVOIR" a relatat, de 
asemenea, despre aniversarea Marii. 
Uniri-din 1918.

’ (Agerpres)

Opoziția social-democratică si eco- 
logiștâ a criticat bugetul în special 
pefrtru absența unui program de 
combatere a șomajului. — în condi
țiile în care tn R.F.G. se află. în 
prezent. în căutare de lucru peste
2 milioane de persoane — și pentru 
diminuarea cheltuielilor sociale.

Guvernul U.C.D./U.C.S.—P.L.D. se 
așteaptă, după cum relevă D.P.A., la 
o creștere economică de 2,5 pînă la
3 la sută în anul 1984, creștere in
suficientă insă pentru o îmbunătă
țire a situației pe piața forței de 
muncă. Prognozele experților indică 
faptul că îp viitorul an șomajul va 
oscila între 2.25 milioane și 2,38 mi
lioane persoane.

Sesiunea Consiliului 
guvernatorilor Fondului > 

Internațional de Dezvoltare |
ROMA 10 (Agerpres). — în peri

oada 6—9 decembrie 1983, la Roma 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
7-a sesiuni a Consiliului guverna- ' 
torilor Fondului Internațional de 
Dezvoltare (F.I.D.A.) în cuvîntul 
său, reprezentantul român a înfă
țișat concepția țării noastre, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
dezvoltarea în domeniul agricol și 
propunerile pentru colaborarea cu 
țările industrializate și cele ,în curs 
de dezvoltare in acest sector.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Secretarul general al O.N.U. 
respinge un demers al Israe
lului • Protest împotriva 
bombardamentelor israe'liene 

in zona orașului Tripoli
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).

— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a respins ce
rerea Israelului de a retrage pavi
lionul Organizației Națiunilor Unite 
navelor care urmează să evacueze 
forțele palestiniene din orașul liba
nez Tripoli — s-a anunțat oficial la 
sediul O.N.U.-din New York, infor
mează agenția France Presse.

BEIRUT 10 (Agerpres). — Nave 
militare israeliene au bombardat, în 
cursul nopții de vineri spre sîmbătă 
și în dimineața zilei de sîmbătă, po
ziții deținute în zona orașului Tri
poli, din nordul Libanului, de com
batanții din cadrul Organizației pen- 
.tru Eliberarea Palestinei, informea
ză agențiile France Presse, Reuter și 
U.P.I., citind un purtător de cuvînt 
palestinian. Navele militare israelie
ne, a-arătat purtătorul de cuvînt, au 
încercat să se apropie de țărm, pen
tru a debarca trupe, dar au fost ne
voite să se întoarcă în larg, ca ur
mare a tirului forțelor palestiniene.

TEL AVIV 10 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar israelian, 
citat de agenția U.P.I., a declarat, 
simbătă, că nave militare israeliene 
au efectuat un atac asupra unei po
ziții palestiniene situate la aproxi
mativ un kilometru nord de orașul 
port Tripoli, din nordul Libanului.

BEIRUT 10 (Agerpres).,— Primul 
ministru libanez, Shafic Al-Wazzan, 
a denunțat bombardarea de către Is
rael a pozițiilor Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei din apropierea 
orașului Tripoli (nordul Libanului) șl 
a reafirmat hotărîrea țării sale de a 
acorda facilități pentru retragerea 
luptătorilor palestinieni.

Președintele Libanului, Amin Ge- 
-unayel, a început o rundă de consul
tări naționale pentru a scoate țara 
din ciclul de violențe în care se află, 
informează agenția Reuter.

DAMASC 10 (Agerpres). — Vice- 
premieruî și ministrul de externe li
banez, Elie Salem, a declarat, la în
cheierea vizitei întreprinse la Da
masc, că țara sa „nu va adopta uni
lateral nici o măsură ce ar putea să 
ducă la lărgirea conflictului din Li
ban" și „va continua să angajeze 
consultări cu toate părțile interesate"
— relatează agenția France Presse. 
El a calificat convorbirile cu vice- 
premierul și ministrul sirian al afa
cerilor externe, Abdel Halim Khad- 
dam, drept rodnice, iar relațiile li- 
banezo-siriene drept „strinse și in
destructibile", menționează agenția 
France Presse.

încheierea reuniunii 

N.A.T.O. de la Bruxelles
BRUXELLES 10 (Agerpres). — La 

Bruxelles s-au încheiat lucrările se
siunii de toamnă a miniștrilor aface
rilor externe din țările membre ale 
N.A.T.O. Au fost examinate o serie 
de probleme privind relațiile Est- 
Vest și perspectivele unei reluări a 
dialogului între țările N.A.T.O. și 
statele membre ale Tratatului de la 
Varșovia. Miniștrii — menționează 
agențiile internaționale de presă — 
au estimat că, în cadrul conferinței 
pentru dezarmare in Europa, care se 
va deschide, la Stockholm, la 17 ia
nuarie 1984, este posibil să, se des
chidă noi posibilități dialogului Est- 
Vest.

-AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

COOPERAREA ROMANO-FRAN- 
CEZA IN DOMENIUL CULTURII, 
ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII. La Paris 
a fost semnat programul de coope
rare culturală, științifică și tehnică 
intre guvernele Republicii Socia
liste România și Republicii Fran
ceze pe anii 1984—1986. Programul 
convenit cuprinde obiective, direc
ții de acțiune și modalități concrete 
de realizare a schimburilor și acțiu
nilor de cooperare in domeniile 
invățămîntulut, culturii, științei. si 
tehnologiei, precum și pe linie ae 
sport și turism.

CONGRESUL SINDICATELOR 
ELENE. La Atena s-au deschis lu
crările Congresului sindicatelor 
elene, primul for de acest fel orga
nizat din 1946. Sînt prezenți peste 
600 de delegați reprezentînd circa 
600 000 sindicaliști. Restructurarea 
sindicatelor — precizează agenția 
Taniug — face parte din programul 
de guvernare al Mișcării Socialiste 
Panelene (P.A.S.O.K.) și este con
siderat un factor important pe ca
lea spre Înfăptuirea unor reforme 
sociale și democratice.

COMUNICAT COMUN NTCA- 
RAGUANO-ECUADORIAN. In co
municatul comun semnat la Quito, 
cu prilejul vizitei oficiale între
prinse în Ecuador de coordonato
rul Juntei Guvernului de Recon
strucție Națională din Nicaragua, 
Daniel Ortega Saavedra, este evi
dențiată necesitatea de a se res

BUENOS AIRES

Schimb de mesaje între președintele 
Nicolae Ceausescu 

si președintele Raul Ricardo Alfonsin
BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 

La Buenos Aires a avut loc un 
schimb de mesaje între președinte
le Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Națiunii Argon tiniene, 
Raul Ricardo Alfonsin.

Din partea .tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise sincere 
felicitări și un salut prietenesc, îm
preună cu cele mai bune urări de 
succes și fericire personală cu oca
zia preluării funcției de președinte 
al Națiunii Argentiniene, A fost ex
primată dorința României ca cele 
două țări să acționeze în continua
re, in comun, pentru dezvoltarea re
lațiilor prietenești româno-argenti- 
niene pe toate planurile, în special 
în domeniul schimburilor comercia
le, al cooperării economice, al con
lucrării României și Argentinei pe 
arena internațională, pentru o politi
că de pace și securitate internațio
nală.

Ceremonia instalării oficiale in funcție
a noului președinte al Argentinei

BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 
La Buenos Aires a avut loo, sîmbătă, 
ceremonia instalării oficiale în funcție 
a noului președinte al Națiunii Ar
gentiniene. Raul Ricardo Alfonsin. 
Actul de învestitură marchează, tot
odată, revenirea, după aproape opt 
ani de regim militar, la un guvern 
civil și o viață politică parlamentară, 
la care au fost chemate să participe 
toate forțele politice și sociale din 
țară.

La ceremonia de instalare a noului 
președinte au luat parte 92 delegații 
străine, conduse de șefi de stat sau 
de guvern, reprezentanți speciali ai 
unor șefi de stat sau de guvern, ai 
unor partide politice și organizații 
internaționale, ambasadori.

Ca reprezentant personal al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
participat tovarășul Gheorghe Rădu- 
le.scu, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

După ceremonia instalării și a pre
luării oficiale a puterii, președintele 
Raul Ricardo Alfonsin a rostit o alo
cuțiune în cane a prezentat liniile di

Sub semnul dezvoltării cooperării româno-austriece 
in domeniul stiintei si tehnicii* * 9

VIENA 10 (Agerpres). — Din par
tea conducerii Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie au fost 
adresate dr. Heinz Fischer, ministrul 
federal pentru știință și cercetare al 
Austriei, urări de succes în activi
tatea depusă pentru dezvoltarea ca
pacității științifice și tehnologice a 
Austriei, pentru creșterea contribu
ției acestei țări la schimbul mondial 

•de valori ale științei moderne, la 
instaurarea unor noi relații de largă 
cooperare între toate statele.

Tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele. Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, l-au fost adre
sate un salut respectuos și cele mai 
bune urări de noi împliniri pe tărî- 
mul științei, în asigurarea progre
sului continuu al cercetării științi
fice și tehnologice în folosul' bună
stării poporului român, al intensifi
cării cooperării între oamenii de 
știință, pentru asigurarea păcii mon
diale, a dezvoltării economice și so
ciale a tuturor popoarelor lumii, de 
către ministrul federal pentru știin
ță și cercetare al Austriei.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de întîlnirea dintre ministrul 
federal pentru știință și cercetare al 
Austriei și tovarășul profesor Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie. Cu această ocazie au fost 
trecute în revistă stadiul și perspect
ivele acțiunilor de cooperare în do
meniul cercetării științifice și teh
nologice dintre instituții de specia
litate din cele două țări, care au loc 
pe baza programelor convenite cu 
prilejul întîlnirilor și convorbirilor 
la nivel înalt.

Au fost consemnate cu satisfacție 
rezultatele obținute în domenii de 

pecta ferm în relațiile intemațio- | 
nale principiile suveranității și in
dependenței naționale, egalității ju- ■ 
ridice a statelor, neamestecului în ( 
treburile interne — transmite agen- ‘ 
ția France Presse. Este subliniată, 
totodată, necesitatea soluționării ; 
situației conflictuale din America I 
Centrală pe cale politică, pe baza 
orientărilor definite în acest sens | 
de „Grupul de la Contadora" (Co- I 
lumbia, Mexic, Panama și Vene
zuela).

REUNIUNE A (ARILOR DIN :' 
ZONA. AMAZONULUI. în lo
calitatea columbiană Caii s-au în- | 
cheiat lucrările celei de-a Il-a reu- I 
niuni a miniștrilor afacerilor exter
ne din țările situate în Bazinul . 
Amazonului — Bolivia, Brazilia, 
Columbia, Ecuador, Guyana, Peru, 1 
Suriname și Venezuela. Participan- 
ții au examinat modalitățile inten- I 
sificării cooperării intre țările din | 
această regiune. în Vederea punerii 
in valoare a imenselor resui-se na- . 
turale de care dispune zona ama- 
zoniană. 1

PARISUL VA AVEA UN NOU | 
TEATRU DE OPERA. Arhitectul | 
canadian Carlos Ott a ciștigat con
cursul internațional pentru cel mai > 
bun proiect al clădirii unui nou | 
teatru de operă, care va fi construit 
in renumita piață a Bastiliei. Po- 
trivit presei franceze, teatrul va I 
avea 3 000 locuri și construcția lui • 
se va încheia în 1988.

Președintele Raul Ricardo Alfon
sin a mulțumit călduros pentru me
sajul primit și a rugat să se transmi
tă președintelui Republicii Socialis
te România un salut prietenesc, sin
cere urări de sănătate și fericire 
personală, de bunăstare și progres 
pentru poporul român prieten. El a 
exprimat dorința guvernului argen
tinian de a dezvolta relațiile cu 
România pe toate planurile.

Schimbul de mesaje a avut loc in 
timpul primirii de către președintele 
Raul Ricardo Alfonsin a tovarășului 
Gheorghe Radulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. reprezentant 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ceremoniile de instalare 
a noului președinte argentinian.

La primire și convorbiri, desfășu
rate într-o atmosferă de cordialitate, 
a fost prezent Ion Tudor, ambasado
rul tării noastre la Buenoș Aires.

rectoare sile politicii interne și ex
terne a noului guvern. El a subliniat 
că va acționa' pentru a se instaura 
deplina democrație în țară și că va 
întreprinde măsuri în vederea refa
cerii economiei, evidențiind necesita
tea unor reforme profunde in toate 
domeniile de activitate.

Pe plan extern, noul guvern va 
dezvolta relații largi de colaborare cu 
toate statele lumii și va acționa pen
tru soluționarea constructivă a ma
rilor probleme ale contemporaneității.

•k
Râul Alfonsin s-a născut la 13 

martie 1926, in localitatea Chascomus. 
A urmat studii de drept la Univer
sitatea din Buenos Aires. S-a integrat 
îri viața politică a țării incă din ti
nerețe, activind in Comitetul local al 
partidului Uniunea Civică Radicală 
(U.C.R.). In 1955 devine consilier 
municipal, iar in 1963 conduce, în 
calitate de vicepreședinte, gruparea 
radicală din Camera Deputaților a 
Congresului Național argentinian. Din 
1981, Râul Alfonsin este președinți 
Uniunii Civice Radicale.

interes reciproc și s-a subliniat că 
cele două țări, date fiind resursele 
și experiența de care dispun, pot 
atinge un nivel înalt al cooperării 
in domenii cum siht chimia, fizica, 
energetica și noile surse de energie, 
agricultura, medicina. în acest scop, 
s-a convenit organizarea, în 1J984, de 
întîlniri în cadrul Comisiei mixte 
româno-austriece de cooperare in 
domeniul științei și tehnologiei.

★
La Viena, prof. Ion Ursu, membru 

al Comitetului consultativ științific 
al Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică (A.I.E.A.), care 
participă la lucrările comitetului, a 
avut, de asemenea, întrevederi cu 
dr. Hans Blix, directorul general al 
A.I.E.A., cu alte personalități ' - 
Conducerea acestei organizații, 
reprezentanți de seamă ai oameni»>r 
de știință din țări membre ale 
A.I.E.A., fiind examinate acțiuni ale 
agenției menite să contribuie la fo
losirea energiei nucleare în scopuri 
pașnice, la întărirea cooperării in
ternaționale în acest domeniu. Tot
odată, au fost analizate aspecte ale 
colaborării pe multiple planuri în 
domeniul energiei nucleare dintre 
țara noastră și A.I.E.A.

Au avut loc discuții cu oameni de 
știință din Austria, cu reprezentanți 
ai Academiei și instituțiilor de învă- 
țămînt superior, în domenii de inte
res reciproc. în cadrul cărora, con
form obiectivelor Comitetului națio
nal român „Oamenii de știință și 
pacea", condus de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, s-a subliniat necesitatea 
imperioasă a întreprinderii de ac
țiuni în scopul dezvoltării cooperă
rii, creării unui climat de pace, înțe
legere și respect între popoare.

R.F.G.: Manifestații 
de protest împotriva 

noilor rachete
BONN 10 (Agerpres). — Peste 

1 000 de persoane — în majoritate 
tineri — au participat vineri la o 
manifestație de protest împotriva 
instalării rachetelor nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul R.F.G. Manifestația 
de pace a avut loc in jurul bazei 
militare de la Hausen, din apro
piere de Frankfurt pe Main, unde 
au fost transportate o serie de 
componente ale rachetelor „Per
shing 2“ și „Crui.se". care — po
trivit planurilor N.A.T.O. — vor fi 
instalate in R.F.G. Poliția a inter
venit. operînd mai multe arestări 
in rindul .demonstranților, care au 
încercat să blocheze intrările în 
această bază.

Comitetul' de coordonare al Miș
cării pentru pace din R. F. Germa
nia a anunțat o serie de manifes
tări in semn de protest, față de 
instalarea noilor rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune în Euro
pa. După cum a declarat purtăto
rul de cuvînt al comitetului, Josef 
Leinen, citat de agenția D.P.A., 
luni, cu ocazia împlinirii a patru 
ani de la adoptarea deciziei 
N.A.T.O. privind desfășurarea in 
Europa occidentală a rachetelor 
americane „Pershing-2“ și „Cruise", 
vor avea loc o serie de demonstra
ții, între care, organizarea unui 
„lanț omenesc al tăcerii" în cen
trul orașului Bonn. Manifestațiile 
vor fi precedate, duminică, de un 
miting la baza militară de la Mut
langen, din Baden-Wiirttemberg, 
unde sînt staționate componente 
ale noilor rachete.
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