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Ambasadorul Republicii Socialiste a Uniunii Birmane
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit luni dimineața pe U Tin 
Sein, care și-a prezentat scrisorile

de acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste a Uniunii

Birmane In Republica Socialistă 
România. (Continuare în pagina » 
V-a).
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Ambasadorul Republicii Arabe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni, 12 decembrie, pe

Mohamed Said El-Sayed, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador extraordinar

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
ieri a avut loc

Sesiunea Consiliului Suprem al Dezvoltării
Ecunomice si Suciale

Ambasadorul Republicii Federale
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni, 12 decem
brie, pe Hartmut Schultze Boysen,

care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re-

Egipt
și plenipotențiar al Republicii Arabe 
Egipt in Republica Socialistă Româ
nia. (Continuare în pagina a V-a).

I

Germania
publicii Federale Germania In Repu
blica Socialistă România. (Continuare 
în pagina a V-a).

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
J J

a primit pe redactorul-șef al ziarului „Arbeiter Zeitung"
'J

,fe?

Sub președinția tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și 
Sociale, luni, 12 decem
brie, a avut loc sesiunea 
Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și 
Sociale a României.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in 
prezidiul sesiunii au luat 
loc tovarășii Constantin 
Dăscălescu, losif Banc, 
Ion Dincă, Ludovic Fazekas, 
Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Gheorghe 
Oprea, llie Verdeț, Marin 
Enache, Suzana Gâdea, 
Ștefan Mocuța, loan Totu, 
precum și Ion M. Nicolae 
ți Gheorghe Petrescu, 
viceprim-miniștrl ai guver
nului.

Participanții au aprobat, 
în unanimitate,
toarea ordine de zi :

1. Proiectul

urmâ-

Planului 
noționa! unic de dezvol
tare economico-socială a 
Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1984.

2. Proiectul Planului de 
dezvoltare a agriculturii ți 
industriei alimentare, gos
podăririi apelor și silvicul
turii in anul 1984.

3. Proiectul Bugetului de 
Stat pe anul 1984.

4. Programul privind 
creșterea mai accentuată 
a productivității muncii și 
perfecționarea organizării 
și normării muncii in pe
rioada 1983-1985 și pină 
in 1990.

5. Programul privind îm
bunătățirea nivelului teh
nic și calitativ al produse
lor, reducerea consumuri
lor de materii prime, de 
combustibil și de energie 
și valorificarea superioară 
a materiilor prime și ma
terialelor in perioada 
1983-1985 și pină în 1990.

6. Programul privind a- 
plicarea măsurilor de au- 
toconducere și autoapro- 
vizionare pentru asigura
rea unei bune apro
vizionări a populației cu 
produse agroalimentard*și 
bunuri industriale de con
sum pe perioada 1 octom
brie 1983-30 septembrie 
1984.

In cursul dimineții, lu
crările sesiunii's-au desfă
șurat în secțiunile Consi
liului Suprem — cele pri
vind baza de materii pri
me, combustibil și energe
tică; industria metalurgică 
și construcții de mașini ; 
industria chimică ; con
strucții industriale, mate-
(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, l-a primit, luni, 
12 decembrie, pe Mănfred Scheuch, 
redactor-șef al ziarului „Arbeiter 
Zeitung“. organ central al Partidului 
Socialist din Austria.

Oaspptele a transmis tovarășului

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, un cordial salut și cele mai 
bune urări din partea noului pre
ședinte al Partidului Socialist din 
Austria. Fred Sinowatz, cancelar fe
deral al Austriei.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rindul său, 
cancelarului federal un salut prie
tenesc și cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii, președinte
le Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru cotidianul „Arbeiter 
Zeltung".

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat corespondentului special al ziarului
„The New York Times s. u.

</

După cum s-a mai anunțat, tn ziua de 8 decembrie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general ai Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, l-a primit pe John Kifner, cores
pondent special al ziarului „The New York Times"-S.U.A., căruia i-a acor
dat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Domnule . pre
ședinte, v-aș ruga si prezentați 
pentru cititorii ziarului „The 
New York Times" poziția țării 
dumneavoastră privind ampla
sarea in Europa de rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune; 
care sînt motivele și circum
stanțele acestei măsuri ?

RĂSPUNS : Situația în Europa 
este deosebit de gravă, datorită acu
mulării pe acest continent a celei 
mai mari părți a armamentelor nu-

ale tuturor statelor europene, de ma- 
file mișcări de pace din Europa și de 
pericolul real pe care îl reprezintă 
<oile rachete, considerăm că trebuie 
ă se dea dovadă de o răspundere 

sporită din partea ambelor părți și 
să se oprească cursul periculos al 
politicii de înarmare nucleară, să se 
reia tratativele--și -să se realizeze un 
acord pentru renunțarea completă la 
aceste rachete. Noi dorim o Europă 
fără rachete nucleare, fără arme nu
cleare de aici un fel ! Considerăm că 
aceasta răspunde nu numai interese
lor Europei, dar și ale Statelor Unite, 
ale Uniunii Sovietice și ale întregii 
omeniri.

ÎNTREBARE : Vă mulțumesc, 
domnule președinte. V-am ți re- 

1 cunoscători dacă, in continuare, 
j ne-ați vorbi despre modul in 

care se manifestă in mod con
cret politică externă româneas
că, originală și independentă, 
mai cu seamă in abordarea pro
blemelor vitale, cum ar fi dez
armarea, desființarea blocurilor 
militare, nesprijinirea unor ac
țiuni militare pe teritoriul altor 
țări, cum a fost in Afganistan.

RĂSPUNS : în politica sa inter
națională România pornește de la 
necesitatea dezvoltării colaborării 
cu toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială. Considerăm că, in 
epoca noastră, in condițiile existen
ței . de state cu orînduiri sociale 
diferite și cu niveluri de dezvol
tare diferite, este necesar să se ac
ționeze în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, să se renunțe 
cu desăvîrșire la politica de forță, 
de amenințare cil forța și să se res
pecte neabătut drepturile fiecărui 
popor de a-și alege orînduirea so
cială, calea dezvoltării economico- 
sociale pe care o dorește, fără nici 
un amestec din afară.

Noi considerăm că existenta, in
tr-o țară sau alta, a unei orînduiri 
sociale care se deosebește de cea a 
altei țări, sau a unui grup de țări, 
nu reprezintă pentru nimeni un 
pericol. Dimpotrivă, s-ar putea 
spune că existența diferitelor orin- 
duiri sociale, a diferitelor căi de 
dezvoltare, reprezintă o necesitate 
legică a dezvoltării istorico-sociale.

Ne pronunțăm ferm pentru res
pectarea neabătută în relațiile din
tre state a principiilor deplinei ega
lități în drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantaju
lui reciproc. Acționăm cu toată ho- 
tărirea pentru soluționarea tuturor 
problemelor dintre state numai pe 
calea negocierilor. Considerăm că 
trebuie să se renunțe cu desăvlr- 
șire la calea militară în soluționarea 
diferitelor probleme existenta intra 
un stat și altuL

Pornind de la aceste principii, 
România întreține relații foarte 
largi pe plan internațional. Desigur, 
în primul rînd, dezvoltăm relațiile 
noastre cu toate țările socialiste. 
Avem, de asemenea, relații largi cu 
țările în curs de dezvoltare, 
țările nealiniate ; în același 
întreținem relații cu toate 
dezvoltate. Considerăm că 
pentru că am acționat 
în spiritul principiilor pe care le-am 
menționat am reușit să dezvoltăm 
asemenea relații largi și să putem

sarea rachetelor cu rază medie de 
acțiune ale Statelor Unite în unele 
țări din vestul Europei ; ca răs
puns la aceasta, Uniunea Sovietică a 
anunțat trecerea la ațnplasarâa unor 
rachete în două țări din Tratatul de 
la Varșovia și în alte zone ale lumii. 
Aceste măsuri deschid calea inten
sificării cursei înarmărilor, creează 
noi pericole pentru izbucnirea răz
boiului nuclear, punind Europa și 
întreaga lume in fața unei catastrofe 

__ ___ „ . . __  .. ........ .. nucleare, care va duce la distrugerea I 
Cleare, cît și â armamentelor clasice,' 8 înseși vieții pe planeta noastră.

■ ■ - Avmd in vedere gravitatea Situa
ției care s-a creat, România s-a pro
nunțat și se pronunță cu hotărire îm
potriva amplasării noilor rachete ale 
Statelor Unite, cît și pentru retra
gerea și distrugerea, rachetelor exis
tente. Am prezentat și recent — în- 
tr-o Declarație a organelor de partid 
și de stat ale Republicii Socialiste 
România — considerentele noastre și 
unele propuneri în direcția opririi 
realizării acestor măsuri, Și de către 
o parte și de alta, trecerii la relua
rea negocierilor dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite in vederea 
realizării unui acord corespunzător 
care să asigure un echilibru in ra
portul de forțe între cele două părți 
nu prin noi armamente sau rachete 
nucleare, ci prin reducerea la nivelul 
cel mai scăzut a celor existente. Am
plasarea noilor rachete și dezvoltarea 
celor existente nu va aduce nici un 
fel de securitate în plus pentru nici 
una din părți, și cu atît mai mult 
pentru țările din Europa. Dimpotri
vă, acestea vor mări gradul de inse
curitate și pericolul unui război nu
clear.

După părerea noastră, acum ar fi 
necesar ca Statele Unite și țările oc
cidentale pe teritoriul cărora ur
mează să se amplaseze noile rachete 
să oprească realizarea măsurilor a- 
nunțate și să treacă la reluarea tra
tativelor. în același timp, Uniunea 
Sovietică să oprească, la rindul său, 
aplicarea măsurilor de răspuns anun
țate, să treacă la reducerea unora 
din rachetele existente — cel puțin 
pînă la nivelul pe care l-a anunțat 
anterior, dar care să nu depășească 
numărul de focoase deținute de 
Franța și Anglia — și să fie reluate 
tratativele.

Noi considerăm că propunerile for
mulate la Geneva, și de o parte și de 
alta, oferă posibilitatea unui acord. 
Dealtfel, s-au făcut asemenea afir
mații chiar de către părțile partici
pante la tratative. Deci, nimic nu 
poate justifica graba în aplicarea 
măsurilor de amplasare a noilor 
rachete.

în propunerile formulate de Româ
nia am menționat pe larg că rache
tele deținute de Franța și de Anglia 
trebuie luate în calcul în raportul 
general de forțe dintre cele două 
părți, dar considerăm că, în prima 
etapă, ele ar putea să fie numai in
ventariate — ca să spun așa — ur- 
mînd să se cadă de acord ca, într-o 
etapă ulterioară, ele să fie neapărat 
incluse in calcul, în raportul general 
de forțe dintre cele două părți.

Ținînd seama de preocupările largi

precum și a existenței celor două 
blocuri militare — N.A.T.O. și Trata
tul de la Varșovia.

în ultimii ani s-au adus pe conti
nent noi armamente, iar, cu puțin 
timp în urmă, s-a trecut la amplaț.

j

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Sesiunea Consiliului Suprem 

al Dezvoltării Economice și So
ciale a dezbătut planul dezvol
tării economico-sociale, al agri
culturii, programele privind pro
ductivitatea muncii și ridicarea 
nivelului tehnic și a calității pro
duselor, programul de autoapro- 
vizionare și bugetul de Stat. Ele 
au fost adoptate în unanimitate. 
Am dezbătut aceste planuri și 
programe la plenara Comitetu
lui Central, în secțiuni ale Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și urmează 
să fie supuse dezbaterii și apro
bării Marii Adunări Naționale,

Consider că prevederile tutu- 
i ror acestor documente — înce

pînd cu planul dezvoltării eco
nomico-sociale pe 1984 și cu 
bugetul de stat — sînt clare și 
asigură înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului, realizarea în 
viață a noii etape de înfăptuire 
a Programului partidului privind 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

Adoptarea în unanimitate a 
acestor documente de către Con
siliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale arată că toți 
tovarășii sînt hotărîți să acțio
neze cu toată fermitatea pentru 
a asigura realizarea lor în viață 
în cele mai bune condiții.

în secțiuni și în sesiunea ple
nară a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Socia
le s-au discutat o serie de pro
bleme legate de realizarea pla
nului pe acest an, de măsurile 
privind pregătirea pentru tre
cerea la înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a planului pe 1984. 
Consider că ambele planuri — 
atît din industrie, cît și din agri
cultură — sînt deosebit de cla
re ; prevederile lor răspund ce
rințelor dezvoltării 
noastre socialiste 
iază pe existența 

j materiale și pe 
1 necesară, ceea ce

zarea lor în bune condiții. De 
asemenea, programele pe care 
le-am adoptat corespund necesi- 

b

tăților dezvoltării intr-un ritm 
mai înalt și ridicării continue a 
calității, înfăptuirii în viață a 
obiectivului trasat de Congresul 
al XII-lea privind realizarea 
unei noi calități a muncii și 
vieții în toate domeniile de acti
vitate. De aceea, nu doresc să 
mă opresc acum asupra lor. Con
sider însă că trebuie să subli
niez necesitatea de a acționa cu 
toată hotărîrea pentru realiza
rea lor în cele mai bune condiții.

Aceasta presupune o bună cu
noaștere și înțelegere a planuri
lor, a programelor pe care le 
avem. Vreau să spun deschis că, 
din felul cum s-au desfășurat lu
crurile în acest an, se poate trage 
concluzia că nu în toate sectoa
rele, nu în toate unitățile planu
rile și programele sînt bine cu
noscute și înțelese, că nu peste 
tot se acționează cu toată hotă
rîrea pentru realizarea lor.

Este adevărat, în cursul luni
lor octombrie și noiembrie pla
nurile au fost dezbătute în adu
nările generale; însă acest lucru 
nu este suficient. Va trebui să

trecem imediat la cunoașterea 
temeinică și la stabilirea pe fie
care unitate, pe fiecare fabrică 
și secție a programelor de mă
suri pentru realizarea lor. Fie
care om al muncii, fiecare mun
citor, tehnician și inginer — în 
calitatea sa de proprietar, de 
producător și beneficiar — tre
buie să cunoască în amănunți
me ce sarcini îi revin lui per
sonal în acest domeniu, precum 
și echipei și formațiunii în care 
își desfășoară activitatea.

Sînt necesare măsuri hotărîte, 
în fiecare unitate, pentru asigu
rarea pregătirilor materiale și 
tehnice necesare, precum și din 
punct de vedere al forței de 
muncă calificate, în vederea rea
lizării în bune condiții și în ter
menele stabilite a prevederilor 
planului.

în mod deosebit, sînt nece
sare o mai bună cunoaștere și 
aplicarea fermă a legilor statu
lui și a hotărîrilor Comitetului 
Central al partidului, a hotărîri
lor partidului în general. Și din 
sesiunea Consiliului Suprem al

Dezvoltării a reieșit că unele 
i legi nu sînt înțelese, nu sînt cu
noscute, sînt aplicate formal — 
ceea ce, de fapt, contribuie la 
stările negative de lucruri care 
se manifestă în diferite sectoare 
de activitate. Noi am adoptat o 
serie de legi — și insist asupra 
legilor pentru că ele sînt obliga
torii pentru toate organele de 
partid și de stat, pentru toate 
cbnsiliile oamenilor muncii, pen
tru toți cetățenii patriei noastre. 
Nimeni nu poate da altă inter
pretare legilor decît aceea care 
este înscrisă în lege! Numai Con
siliul de Stat și Marea Adunare 
Națională au dreptul să dea in
terpretare legilor. Nici un minis
ter, nimeni altcineva nu poate 
da o altă interpretare și nu se 
poate sustrage de la aplicarea 
fermă a legilor ! Consider inad
misibil felul în care s-a acționat 
în aplicarea legii privind comer
țul exterior. Mă refer la aceasta, 
dar ea nu e singura lege care nu 
se urmărește și nu se aplică pînă 
la capăt în mod corespunză
tor. Este necesar să introducem

o ordine și disciplină de fier ! 
Societatea socialistă nu se poate 
construi fără disciplină, fără or
dine, în toate sectoarele 1 Și 
aceasta este valabil cu atît mai 
mult pentru cadrele de condu
cere.

Consider necesar să fie luate 
măsuri pentru a face o revedere 
și o studiere temeinică, în toate 
ministerele, în toate întreprinde
rile, a legilor țării. Să ne asigu
răm că cei care sînt chemați să 
le realizeze le înțeleg și acțio
nează cum trebuie pentru apli
carea lor. Este nevoie, de aseme
nea, să întărim controlul din 
partea Marii Adunări Naționale, 
a organelor de stat — mă refer 
la Consiliul de Stat și la Consi
liul Legislativ — care au obliga
ția să controleze cum se aplică 
legile. De asemenea, trebuie în
tărit controlul de către Consiliul 
Muncitoresc, de către toate cele
lalte organe, începînd cu Consi
liul de Miniștri, cu organele
(Continuare in pag. a IlI-a)

societății 
și se înteme- 
bazei tehnico- 
forța umană 
asigură reali-

cu 
timp, 
țările 

tocmai 
și acționăm

(Continuare in pag. a V-a)

OBIECTIVE Șl SARCINI ACTUALE IN ECONOMIE

® Pentru realizarea unei producții 
agricole record în 1984: TOATE 
LUCRĂRILE PREGĂTITOARE PEN
TRU CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ - 
EXECUTATE LA TIMP, DE BUNĂ 
CALITATE!

• ENERGIA ELECTRICĂ - SEVER ECO 
NOMISITĂ

Relatări în pagina a ll-a
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Pentru realizarea unei producții agricole record în 1984:

ME LUCRĂRILE PREGĂTITOARE PENTRU CAMPANIA
RE PRIMĂVARĂ - EXECUTATE IĂ TIMP, RE BUNĂ CALITATE!

ENERGIA ELECTRICĂ
- SEVER ECONOMISITĂ!
Tot mai multă energie din centralele 

proprii ce utilizează resurse refolosibile
în aceste zile, în județul Iași se 

lucrează intens la fertilizarea te
renurilor cu îngrășăminte naturale. 
Potrivit indicațiilor date de co
mandamentul județean pentru a- 
gricultură, gunoiul fermentat este 
Împrăștiat direct pe arături, iar 
cel proaspăt este așezat în platfor
me, la capătul solelor, pentru a fi 
administrat în primăvară pe terenu
rile ce vor fi insămîntate cu sfeclă 
de zahăr, cartofi, porumb, floarea- 
soareljjj legume.

La cooperativa agricolă din Ciurea, 
aflată în zona preorășenească a Ia- 
șiului, lucrările de fertilizare sînt te
meinic organizate. Ing. Ștefan Vișo- 
ianu, președintele unității, ne spune 
că. în total, au fost transportate 
peste 6 000 de tone de gunoi, fată de 
2 500 tone, cît se prevăzuse inițial. 
„Vom mai transporta încă cel puțin 
1 500 tone. în acest scop folosim zil
nic trei tractoare cu remorci, patru

giurgiu ■ Maximi răspundere pentru 

execuțieicalitatea
La recenta consfătuire de lucrul de 

la C.C. al P.C.R. pe probleme 
de agricultură, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut tuturor specii liș- 
tilor, mecanizatorilor, țăranilor <jo- 
peratori un efort deosebit, o cajiate 
deosebită a tuturor lucrărilor, altfel 
ca anul 1984 să fie un an record în 
producția agricolă. în județul Giur
giu, la numai—cttăvS zile de la con
sfătuire s-a luat un ansamblu de 
măsuri pentru pregătirea în cele mai 
bune condiții a producției agricole 
din anul viitor. Desigur, un rol hotă- 
ritor, îl au stațiunile de mecanizare 
a agriculturii. Sub conducerea unui 
comandament special a început cam
pania de reparații a tractoarelor si a 
mașinilor agricole, urmărindu-se de
cadal stadiul acestor lucrări și in- 
tfervenindu-se operativ pentru cali
tatea execuției. în acest an repara
țiile de o mai mare complexitate se 
execută centralizat, în ateliere spe
cializate, organizate pe principii in
dustriale. De exemplu, la S.M.A. 
Giurgiu, unde există un colectiv de 
specialiști cu înaltă calificare, se re
pară motoarele. Dat fiind apropierea 
acestei unități de reparații de o serie 
de întreprinderi cu profiluri diferite, 
dar cu meseriași de înaltă calificare, 
s-a ajuns la o cooperare fructuoasă. 
Astfel, întreprinderile industriale din 
municipiul Giurgiu au oferit pînă în 
prezent 62 de repere deficitare. La 
S.M.A. Anghelești, într-un atelier 
specializat se repară motoare și in
stalații electrice, iar la S.M.A. Călu- 
găreni — mașini de recoltat și pră
sitoare. Pompele de injecții sînt diri
jate la S.M.A. Goroeni. Toate aceste 
centre 6Înt dotate cu scule, dispozi
tive și aparate de măsurat care asi
gură o calitate deosebită lucrărilor.

După cum ne informa ing. Gabriel 
Barbu, directorul Trustului județean 
S.M.A., pînă în prezent au fost repa
rate 609 tractoare din 2 695, 115 ma
șini de aplicat amendamente și 280 
grape cu disc. Pînă la sfîrșitul lunii 
decembrie vor fi reparate toate ma
șinile de împrăștiat îngrășăminte 
naturale. în această campanie, mai 
bine de 50 la sută din piesele nece

AMENAJĂRILE PENTRU IRIGAȚII
Județul Brăila va avea. în 1984. de 

Irigat o suprafață agricolă de 249 000 
ha amenajate în 7 sisteme de irigații. 
Pentru declanșarea irigațiilor la mo- 
mențul oportun și desfășurarea lor 
pe Întregul parcurs al perioadelor în 
care vor fi necesare, acum se exe
cută ample lucrări de reparații și 
de întreținere. Referitor la desfășu
rarea acestor lucrări, tovarășul ingi
ner Ion Susanu. director general al 
direcției agricole județene, ne-a spus:

„împreună cu I.E.E.L.I.F., am alcă
tuit un program pentru întreținerea 
sistemelor de irigații. In perioada oc
tombrie 1983 — februarie 1984 vor fi 
executate lucrări de decolmatare a 
canalelor de aducțiune și distribui
rea apei însumînd un volum de 
657 575 mc. Pînă acum au și fost exe
cutate asemenea lucrări, care totali
zează 131 000 mc. Totodată, acționăm 
pentru decolmatarea rețelei de de
secare. Un obiectiv important din 
program îl constituie impermeabili- 
zarea canalelor. Din 197 586 mp s-au

iași. Există mijloacele necesare, 
important este si fie rațional folosite
autocamioane si toate atelajele 
cooperativei. Vrem să fertilizăm 
suprafețe cît mai mari deoarece și 
în acest an. cu condiții climaterice 
nefavorabile, gunoiul de grajd și 
arăturile adinei de toamnă au fost 
hotărîtoare în obținerea producției 
de 5 100 kg porumb boabe la hectar". 
Și în alte unităti din consiliul agro
industrial Ciurea continuă acum fer
tilizarea ogoarelor. Astfel, la C.A.P. 
Mogosești se vor transporta in cimp, 
pînă la sfîrșitul anului. încă 1 500 
tone gunoi de grajd, la C.A.P. Mi
roslava și C.A.P. Bîrnova — cite 
1 000 tone.

Și la cooperativa agricolă Lețcanl, 

sare tractoarelor și mașinilor agricole 
vor fi recondiționate și reparate. 
Pînă în momentul de față au fost re
condiționate 200 cartere — cutii de 
viteze, 200 de cartere — ambreiaj, 
232 trompe osie. S-a făcut o serie 
de recuperări din casări și recondi- 
ționări, s-au pregătit subansamble 
confecționate în atelierele proprii. 
Centrul de reparații de la Giurgiu a 
fast dotat cu încă patru standuri de

A

botoșani ■ h centrul preocupărilor
— recondiționarea pieselor de schimb

Stațiunea pentru mecanizarea a- 
griculturii din Stăuceni este una 
dintre cele mai mari șl mal bine 
dotate unități de acest profil din ju
dețul Botoșani. Dispune de peste 350 
tractoare, 150 combine pentru cerea
le și recoltarea furajelor, aproape 
200 semănători, de numeroase alte 
utilaje pentru prelucrarea solului. 
Cum sînt pregătite aceste utilaje 
pentru campania de primăvară ? Am 
adresat luni dimineața această în
trebare tovarășului Lazăr Turceac, 
directorul stațiunii.

„Chiar dacă a lucrat numai două 
ori trei săptămîni, orice tractor sau 
utilaj din dotarea noastră este su- 
?>us acum unei minuțioase verificări.

I desfacem piesă cu piesă, iar acolo 
unde se impune efectuăm reparații
le de rigoare. Acest procedeu l-am 
adoptat în spiritul răspunderilor ce 
revin stațiunilor pentru mecanizare 
din cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta con
sfătuire de lucru pe probleme de 
agricultură. Practica din acest an 
ne-a demonstrat și mai mult că a te 
bizui pe fiecare mașină agricolă pe 
durata întregului an înseamnă să-i 
cunoști dinainte toate dedesubturile, 
prevenind orice defecțiune". Exe
cutarea unui asemenea volum de 
lucrări, cu 20—25 la sută mai mare 
decît în anul trecut, presupune, in 

brăila ■ Măsuri pentru curățirea 
si întreținerea canalelor

efectuat, pînă în prezent, lucrări pe 
21 500 mp. O acțiune care se află, de 
asemenea. în plină desfășurare, este 
distrugerea vegetației de pe canale, 
însumînd o lungime de 1 089 km. 
Pină acum au și fost curățate circa 
60 la sută din canale.

A început revizuirea și repararea 
celor 307 stații și a celor 1 526 agrega
te de pompare. Bilanțul la zi : au 
fost revizuite și reparate 125 de sta
ții și 1 130 agregate. Mai repede de- 
cît in alți ani a început și repara
rea echipamentelor de udare — lu
crări care se execută în centrele 
specializate ale I.E.E.L.I.F., precum 
și in unitățile agricole.

In lumina indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la recen

o altă unitate situată în zona pre
orășenească. s-au transportat pină 
acum peste 3 000 tone îngrășăminte 
naturale de la complexul zootehnic 
al unității. Inginerul-șef, Traian 
Meriu. ne-a precizat că vor mai fi 
transportate încă 5 000 tone. în acest 
scop sînt folosite cele 12 remorci și 
cîteva zeci de atelaje proprii. Se va 
transporta si gunoiul de la I.A.S. 
„Avicola", din apropierea localității. 
La C.A.P. Scobinți. pe terenurile ce 
vor fi semănate în primăvară cu 
sfeclă de zahăr, s-au dat sub brazdă 
6 500 tone îngrășăminte naturale. 
Transportul continuă, lucrîndu-se cu 
toate mijloacele formației de me

probă, fapt care va permite un con
trol exigent pentru a garanta buna 
funcționare a tractoarelor pe toată 
durata campaniilor agricole.

Așa cum au fost pregătite toate 
atelierele de reparații, după modul 
cum mecanicii și mecanizatorii se în
grijesc de procurarea, recuperarea și 
recondiționarea unor piese de schimb, 
după cum sînt organizate în flux 
tehnologic lucrările, există toată ga
ranția că în prima decadă a lunii fe
bruarie toate tractoarele și mașinile 
agricole vor fi pregătite pentru a in
tra în brazdă.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scinteii"

primul rînd, un efort sporit. Pentru 
asigurarea condițiilor necesare, con
ducerea stațiunii, de comun acord cu 
cea a consiliului agroindustrial, a 
luat următoarele măsuri : detașarea 
unora dintre cei mai buni muncitori, 
maiștri și specialiști din cadrul ate
lierelor proprii la nivelul celor 10 
ateliere ale secțiilor de mecanizare 
din teritoriu ; utilizarea fiecăruia 
dintre aceste ateliere „la zi-lumină“; 
organizarea lucrului în halele proprii 
de reparații tot „la zi-lumină“. res
pectiv între orele 8—16,30. Efectul 
acestei organizări ?

Intrăm, la ora 8,15 într-una din 
halele centrului de reparații. Deși 
instalația pentru iluminat cuprinde 
vreo 35—40 de tuburi fluorescente, 
nu funcționează nici unul. „Nici nu 
avem nevoie, apreciază maistrul 
Corneliu Finașcu, șeful formației de 
lucru. Faptul că ne-am organizat 
munca între orele 8—16,30 ne-a dat 
posibilitatea să nu mai utilizăm 
energia electrică la iluminat". In
tr-un capăt al halei, pe o instalație, 
se fac primele probe la un bloc mo
tor. Ing. Dan Cristescu ne explică : 
„Este un bloc motor care a Funcțio
nat aproape 15 ani. în mod normal, 
acesta se casa. Prin rebucșarea cuzi
neților, ca și prin alte lucrări de re- 
condiționare reușim să-i prelungim 

ta consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R. pe probleme de agricul
tură, acționăm pentru extinderea 
irigațiilor prin brazdă. Dispunem de 
4 166 hectare care pot fi irigate în 
acest mod. Totodată, am depis
tat alte 3 000 hectare care se pre
tează la irigarea prin brazde fără 
investiții speciale, după principiul 
gravitațional și pompare directă din 
canale. Alte 200 hectare le vom iriga 
cu roți grădinărești.

Sîntem pregătiți să asigurăm con
dițiile necesare bunei funcționări a 
sistemelor de irigații. Unele unități 
industriale din județ — I.U.G. „Pro
gresul". Combinatul de celuloză și 
hîrtie. Combinatul de fibre artifi
ciale. întreprinderea de reparații. 

canizare. cît și cu 60 atelaje. Rezul
tate bune la fertilizarea terenurilor 
au și cooperativele agricole Cirjoaia, 
Cotnari. Gorban. Cozmești. Fîntinele, 
Plugari. Vlădeni, Tătăruși. Verșeni 
si altele.

După cum reiese din situația ope
rativă a Direcției agricole județene, 
anumite unități nu transportă opera
tiv și în întregime îngrășămintele 
naturale. Astfel, la cooperative
le agricole Todirești, Bălțați, la 
asociațiile zootehnice de la Holboca, 
Popești. Horlești. Prisăcani și în alte 
părți, gunoiul. în loc să fie transpor
tat in cimp, zace împrăștiat în ju
rul grajdurilor sau stă de mai multă 
vreme în platforme. Lucrarea poate 
și trebuie să fie impulsionată, în 
fiecare unitate, întrucît fertilizarea 
contribuie la sporirea recoltelor.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii"

durata de funcționare cu încă 10—12 
ani". Ne spune apoi că în aceste aproa
pe 6 luni au fost redate în circuitul 
productiv aproape 2 000 blocuri motor 
din care 500 pentru stațiunile de 
mecanizare din județ, iar celelalte 
în județele limitrofe. Ajungem și în 
halele pentru reparații și întrețineri 
curente. In prima, șase combine 
C-12, una lîngă alta. în cealaltă, 
cinci tractoare. De fapt, le zicem 
astfel după... schelet. Fiindcă la 
drept vorbind, componentele lor se 
află in mîinile muncitorilor sau pe 
jos. „Oricum, pînă la ora 16,30, ne 
informează C. Cotfasă, șeful forma
ției, întregul lot de tractoare și de 
combine vor arăta lună. Iar mîine se 
vor reîntoarce în secțiile de meca
nizare de unde au venit".

Notăm doar cîteva dintre piesele 
ce se recondiționau pentru combina 
C-12 : axul de la bătător, axul de 
la postbătâtor, carcasa diferențialu
lui de la cutia de viteze etc. Șeful 
formației face și o observație : „Ma
rea majoritate a pieselor de schimb 
sosesc în bazele de aprovizionare 
gata asamblate. Este un fapt păgu-, 
bitor pentru agricultură. Ar trebui 
ca unitățile producătoare să livreze 
reper cu reper. Nu s-ar mai crea 
stocuri, n-am mai fi în situația ca 
pentru o carcasă de diferențial, de 
exemplu, să achiziționăm întregul 
echipament".

Solicităm tovarășului George Moi- 
soiu, inginerul-șef al stațiunii, cîte
va date in legătură cu recondițio- 
narea pieselor de schimb. „Aproape 
60 la sută din piesele de schimb 
provin diț recondiționări, ne spune 
inginerul-șef. In acest fel realizăm 
o economie de 2,1—2,2 milioane lei. 
V-aș da și un exemplu concret. Re
condiționăm inclusiv brăzdarele de 
la pluguri prin utilizarea arcuri
lor uzate de la autobuze, pe care le 
recuperăm de la I.J.R.V.M.R. in 
schimbul altor cantități de metal pe 
care le predam. La 30 ianuarie toate 
tractoarele vor fi reparate și recep
ționate. Nu ne va scăpa însă nici cel 
mai neînsemnat utiiâj care să nu fie 
revizuit și pregătit pentru viitoarea 
campanie agricolă".

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scinteii" 

întreprinderea „Laminorul* — ne 
sprijină în realizarea unor repere ne
cesare echipamentelor — coliere, 
garnituri, branșamente, dopuri, profi
le etc. Este necesar ca și întreprin
derea mecanică pentru agricultură și 
industrie alimentară Balș să livreze 
utilajele de irigat prevăzute. între 
care 1 550 de aripi de udare necesa
re pentru noile amenajări recepțio
nate în sistemul Ialomița — Căl- 
mătui".

După cum se știe, in acest an în 
unele unități agricole din județul 
Brăila, pe terenurile amenajate pen
tru irigat nu au fost obținute rezul
tate corespunzătoare. De aceea tre
buie acționat energic, încă de pe 
acum. în vederea curățirii canalelor 
și reparării utilajelor, pentru grăbi
rea noilor amenajări, îndeosebi a 
celor pentru irigarea pe brazde.

Corneliu IFRIM 
corespondentul „Scinteii" 

în paralel cu măsurile ce se apli
că cu fermitate pentru reducerea 
consumurilor de energie electrică, 
la Combinatul siderurgic Hunedoara 
se acordă o atenție deosebită spori
rii cantității de energie electrică pe 
care o furnizează cele două centrale 
electrice proprii, fiecare cu o pu
tere instalată de 12 MW. Este im
portant de subliniat că prin buna 
funcționare a celor două centrale 
proprii s-a reușit depășirea prevede
rilor de Dlan la energie pe 11 luni cu 
16 642 MWh energie electrică, ceea ce 
a permis combinatului să se înscrie 
în cotele de energie electrică plani
ficate a-i fi alocate din sistemul 
energetic național și chiar să reali
zeze anumite economii. Bunăoară, 
numai cu energia electrică produsă 
peste plan s-ar putea asigura con
sumul casnic și public al munici
piului Hunedoara pe timp de o 
lună.

Este foarte important faptul că 
cea mai mare parte a energiei elec
trice produse în centralele proprii 
s-a obținut în proporție de aproape 
70 la sută prin utilizarea unor re
surse energetice refolosibile. Astfel, 
gazul de furnale s-a recuperat și fo
losit in scopuri energetice în pro
porție de 99,2 Ia sută, iar gazul de la 
cocserii în proporție de 99,8 la sută. 
S-a calculat că, datorită funcționării 
din plin a celor două centrale elec
trice proprii, Combinatul siderurgic 
Hunedoara nu a consumat din sis
temul energetic național peste 
95 000 MWh energie electrică, ener
gie ce a putut fi distribuită altor 
consumatori.

ÎN FIECARE ÎNTREPRINDERE —

consumurile generale, 
netehnologice, 

reduse cu cel puțin

Sectorizare strictă a consumurilor 
de energie electrică

La întreprinderea de prelucra
re a maselor plastice din Iași, 
printre măsurile de reducere a con
sumurilor energetice netehnologica 
trebuie relevată in primul rînd rea
lizarea unui iluminat local la fiecare 
grup de instalații șl chiar separat cu 
întrerupătoare la. • fiecare mașină, 
precum și sectorizarea a cite trei 
trasee in halele monobloc, fiecare cu 
întrerupătoare aparte, ceea ce asi
gură o economie de 8 MWh ener
gie electrică pe lună. în cadrul ilu
minatului exterior s-au înlocuit toa
te sursele de 250 wați cu becuri 
între 80—125 wați, iar numărul ce
lor rămase în funcțiune a fost re
dus cu 50 la sută. Sectorizarea 
iluminatv‘ni s-a realizat și în toate 
magaziile care înainte se iluminau 
pe întreaga încăpere de la un sin

Excesul de becuri umbrește spiritul 

gospodăresc
Trecem prin cîteva secții, depozi

te, birouri ale întreprinderii de auto
camioane din Brașov pentru a con
stata la fața locului cum se respectă 
măsurile stabilite pentru reducerea 
consumurilor energetice netehnolo
gice.

Turnătoria de fontă. Simion Pop. 
secretarul organizației de partid, ne 
relatează că puterea instalată folo
sită la iluminatul secției a fost re
dusă cu peste 258 000 wați', adică cu 
mai mult de 50 la sută. Un exem
plu : iluminatul atelierului de aș- 
chiere al secției se asigura înainte 
cu 260 tuburi fluorescente fixate pe 
tavanul halei. O primă măsură a 
constituit-o coborîrea iluminatului 
cît mai aproape de locurile de mun
că și s-au folosit corpuri nu de 
65 wați, ca pînă acum, ci de 24 de 
wați, iar numărul lor s-a redus la

( AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL

începînd cu luna noiembrie s-au 
luat măsuri deosebite pentru a spori 
producția de energie electrică, pen- 
tru a se apela într-o măsură cît mai 
redusă la sistemul energetic națio
nal și a se folosi mai bine sursele 
energetice interne. Astfel, prin mo
dificările aduse la economizoare și 
supraîncălzitoare — care au asigu-

La Combinatul siderurgic 
Hunedoara, o inițiativă 
gospodărească, eficientă

rat Îmbunătățirea schimbului de 
căldură in instalațiile de ardere și 
sporirea randamentelor generatoa
relor — s-a putut realiza o creștere 
a puterii centralelor în luna noiem
brie cu aproape 3 MWh.

Dar, așa cum sublinia inginerul 
Solomon Moacă, șeful serviciului 
energetic la uzina nr. 6, preocupă
rile energeticienilor nu se opresc 
aici. Se controlează în permanență 
realizarea producției gazelor de 
furnale și cocserie și asigurarea în
cărcăturii turbogeneratoarelor în 
funcție de cantitatea maximă de 
gaze livrată. Scopul este ca, în cu- 
rînd, aceste însemnate resurse re
folosibile care sînt gazele de Ia fur
nale și cocserie să fie recuperate și 

gur întrerupător, chiar dacă era pe- 
voie să se trimită în secții sau spre 
livrare o 6ingură piesă a cărei va
loare era mai mică uneori decît lu
mina consumată pentru a o mane
vra. Acum, în fiecare sector din ma
gazii sînt montate întrerupătoare de 
la care se realizează iluminatul local 
numai la grupul de piese sau de ma
teriale ce trebuie manevrate. în bi
rourile compartimentelor funcționale 
s-au înlocuit becurile de putere 
mare cu altele de putere mai mică 
și s-a redus la jumătate numărul 
acestor corpuri de iluminat. Un 
calcul este edificator : economiile 
înregistrate in întreprinderea ieșeană 
prin reducerea consumului netehno
logic în ultimele două săptămîni sînt 
de 30 MWh. (Manole Corcaci, cores
pondentul „Scinteii").

mai puțin de jumătate. Și în cazul 
instalațiilor de încălzire și ventilație, 
consumul s-a diminuat de la 3 200 
kWh la 1 546 kWh. Pentru scăderea 
consumului de energie utilizat la în
călzirea halelor s-a redus la jumă
tate numărul motoarelor folosite în 
acest scop. Bineînțeles, temperatura 
din hală n-a avut de suferit, deoa
rece intrările au fost bine închise și 
protejate. La secția 460 mecanizare- 
autoutilări din cele 57 aeroterme 
utilizate la încălzirea halelor au mai 
rămas în funcțiune 29. Aceasta prin 
menținerea unei temperaturi con
stante in hale ea urmare a protejării 
intrărilor prin executarea unor per
dele din prelată sau prin amenaja
rea de anticamere la intrări.

Importante economii se obțin și în 
depozitele de piese pentru autocami
oane. în hala de anvelope din cele 

refolosite în proporție de sută la 
sută.

Prin urmărirea mai atentă a mo
dului de funcționare a cazanelor re
cuperatoare și în special cele de la 
oțelăria Siemens-Martin 2 se va 
putea obține o cantitate mai mare 
de abur care să asigure în întregime 
necesarul pentru consumul tehno
logic din combinat, renuntîndu-se în 
acest fel la aburul din centralele 
electrice. Tot în acest scop se va 
acționa pentru punerea în func
țiune a trei cazane recuperatoare de 
căldură la blumingul de 1 000 mm ce 
vor asigura o producție de abur de 
peste 17 000 gigacalorii pe an.

Odată cu aplicarea acestor mă
suri, conducerea serviciului energe
tic, oamenii muncii din cele două 
centrale acordă o mare grijă func
ționării neîntrerupte a generatoa
relor și tuturor instalațiilor. în a- 
ceastă privință putem releva că a 
fost îmbunătățită asistența tehnică 
pe toate schimburile și s-au asigurat 
o serie de piese de schimb și sub
ansamble necesare unor intervenții 
operative. Pentru preîntîmpinarea 
staționării și opririlor accidentale, 
personalul muncitor și cadrele teh- 
nico-inginerești de la exploatarea 
centralelor și întreținere supra
veghează îndeaproape buna funcțio
nare a ‘fiecărei instalații, asigură 
efectuarea reviziilor la timp și de 
calitate, în așa fel ca centralele să 
furnizeze o cantitate cît mai mare 
de energie electrică secțiilor de pro
ducție ale combinatului.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii"

15 corpuri de iluminat mai rămăse
seră doar două, în timp ce pe rampa 
de încărcare și descărcare se găsea 
un singur bec în funcțiune în loc de 
patru. Și încă ceva, cele 6 aeroterme 
existente aici au fost scoase din 
funcțiune : „La noi — ne spunea șe
ful depozitului —■ se lucrează aproa
pe tot timpul cu ușile deschise. Așa 
este specificul activității. Cînd func
ționau aerotermele se încălzeau doar 
piesele din rafturile superioare, jos 
nu prea ajungea căldura. Așa am 
ajuns la concluzia că sîntem mai 
cîștigați dacă ne îmbrăcăm mai gros 
și închidem aerotermele".

Și totuși se mai face încă risipă. 
Trecînd prin fața atelierului electric 
de la turnătoria de oțel am observat 
cîteva corpuri de iluminat aprinse 
într-o zonă în care nu lucra nimeni 
în acel moment. In secția 570 montaj 
cabine, deși era suficientă lumină 
naturală, corpurile de iluminat se 
găseau aprinse. La fel și în boxa 
care pregătea aparatul de bord. Aici, 
pentru a se renunța la lumina arti
ficială este necesară o măsură sim
plă : prin deplasarea meselor de lu
cru cu circa un metru spre centrul 
încăperii cele cîteva muncitoare ar 
putea lucra cu fața spre geamurile 
exterioare ale halei și nu cu spatele, 
ca în prezent. Intrînd în coridorul 
de legătură dintre secțiile 580 și 510, 
ne-am trezit într-o adevărată baie 
de lumină, difuzată de nu mai puțin 
de 7 tuburi fluorescente, deși două 
tuburi ar fi suficiente. Ajungem în 
secțiile 510 și 520 în timpul pauzei 
de prînz. Unele corpuri de iluminat 
erau _ stinse, dar cîteva locuri de 
muncă se găseau într-o lumină fee
rică, situație care nu-și găsește jus
tificarea nici atunci cînd se lucrează 
Dealtfel, aici o bună parte a corpu
rilor de iluminat se mai găsesc tot 
pe plafonul halelor. S-ar putea fo
losi mai mult lumina naturală, dar 
sticla luminatoarelor fie că este 
mată, fie că este murdară. Așadar, 
în întreprindere trebuie să se acțio
neze mai ferm pentru a se gospodări 
cît mai eficient energia electrică și 
termică. (Nicolae Mocanu, corespon
dentul „Scinteii").

în livezile și in viile județului Ba
cău continuă intens lucrările de iar
nă. Se fertilizează terenul, se exe
cută arături, se fac tăieri în uscat 
și tratamente la pomi. Pe baza in
dicațiilor conducerii partidului date 
la recenta consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R. comandamentul ju
dețean pentru agricultură a luat mă
suri de organizare a unor formații 
speciale de transport și împrăștiat în
grășăminte, iar numărul tractoarelor 
destinate executării arăturilor a spo
rit. Totodată s-au asigurat uneltele 
Si materialele necesare efectuării tra
tamentelor și tăierilor.

în cele trei ferme viticole de la 
Podu Turcului ale I.A.S. Sascut, bu
năoară, lucrează zilnic cite 300—400 
de oameni. Ing. Eugen Rotaru, di
rectorul unității, ne-a informat că

bacău . Prioritate tratamentelor 
de iarnă la pomi

pînă la această dată au fost înche
iate arăturile pe întreaga suprafa
ță. iar acum se lucrează la fertili
zarea terenului și la efectuarea tă
ierilor.

Muncă intensă și în livezi. în fer
mele de la Plopana, Benești și Vul- 
tureni ale I.A.S., Traian sînt folosi
te la arat și fertilizat peste 50 de 
tractoare și mașini. Din urmă, cir
ca 100 de muncitori execută tăie
rile și tratamentele fitosanitare. Ing. 
Vasile Mercaș, șeful fermei Plopana, 
ne spunea că pe suprafețele ferti

lizate și tăiate, ca Ia carte. în Iar
na trecută, au fost obținute în toam
na acestui an producții aproape du
ble. Iată de ce pomicultorii de aici 
sînt hotărîți ca și in iarna aceasta să 
execute lucrările de întreținere și 
pregătire a livezilor pentru rod în 
cele mai bune condiții agrotehnice, 
în livezile de la Oltuz, Bogdănești 
și Măldărăști primul tratament a fost 
efectuat în proporție de 80 la sută. 
Mult rămase în urmă sînt însă lu
crările de fertilizare a livezilor. în 
vreme ce în unitățile cooperatiste 

din consiliile unice Parincea și Dea- 
lu Morii această acțiune s-a înche
iat. în livezile din consiliile unice 
Hemeiuși și Izvoru Berheciului nu 
s-a transportat nici un -car de gu
noi. Cantități mult prea mici s-au 
transportat și în consiliile unice Ră- 
căciuni, Sascut, Filipești. Dealtmin- 
teri. în livezile respective se lucrea
ză intr-un ritm lent și la efectuarea 
tratamentelor și tăierilor. Este 
timpul ca și în consiliile agroindus
triale respective să fie mobilizate 
toate forțele la efectuarea lucrărilor 
de întreținere și pregătire a livezi
lor si viilor pentru producția anu
lui viitor.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii"

Industria orașului Brad
Acționînd cu înaltă responsabili

tate muncitorească, oamenii mun
cii din orașul Brad, județul Hune
doara, și-au realizat sarcinile de 
plan la producția-marfă industria
lă și la producția netă pe întregul 
an 1983. In telegrama adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de către 
Comitetul orășenesc de partid 
Brad, se arată, între altele :

Ne angajăm ca pînă la finele 
acestui an să realizăm o produc- 
fie-marfă industrială suplimentară 
de peste 38 milioane lei și o pro
ducție netă de 32 milioane lei, să 
dăm suplimentar economiei națio
nale 9 tone zinc, 27 tone cupru, 
3 500 tone sulf, 750 tone bentonită, 
1 000 tone cărbune, peste 800 tone 
utilaj minier, importante cantități 
de metale prețioase, un număr de 
60 apartamente. Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort 

pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din docu
mentele partidului și statului nos
tru, sporind astfel contribuția 
noastră la înfăptuirea programului 
partidului de edificare a societății 
socialiste și comuniste în România. 
40 de unități economice 

din județul Dolj
Prin creșterea mai accentuată a 

productivității jmuncii, perfecțio
narea unor tehnologii de fabricație 
și introducerea progresului tehnic, 
sub directa îndrumare a organelor 
și organizațiilor de partid; colecti
vele muncitorești din 40 de unități 
economice doljene au raportat 
realizarea sarcinilor de plan la in
dicatorul producție-marfă indus
trială. Avansul de timp cîștigat va 
permite realizarea pină la finele 
anului a unei producții suplimen
tare evaluată la 656,5 milioane lei. 
Printre colectivele muncitorești care 
se situează în fruntea întrecerii so
cialiste se numără cele ale Între
prinderii „Electrocentrale". între

prinderii de confecții, întreprinde
rii de rețele electrice, întreprinde
rii „Chimica", Trustului de con
strucții industriale. (Nicolae Bă- 
bălău, corespondentul „Scinteii").

40 de unități economice 
din județul Timiș

Colectivele muncitorești din 40 de 
unități economice din județul Ti
miș raportează îndeplinirea planu
lui la producția-marfă industrială 
pe întregul an. La baza acestui 
succes stau creșterea productivită
ții muncii, mai buna folosire a ca
pacităților de producție, valorifi
carea superioară a materiilor pri
me, reciclarea unui mare volum de 
materiale refolosibile, generali
zarea sistemului de lucru în acord 
global. Unitățile economice timi- 
șene care au raportat acest succes 
vor realiza, pină la finele lunii de
cembrie. peste prevederile planului 
anual, o producție-marfă industria
lă în valoare de 645 milioane lei. 
(Agerpres).
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SESIUNEA CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

centrale de sinteză, care au rolul 
să vegheze la buna cunoaștere și 
aplicare a legilor țării. Multe 
din stările negative de lucruri își 
au izvorul în lipsurile grave 
existente în felul în care se ac
ționează în aplicarea legilor și a 
hotărîrilor de partid.

Stimați tovarăși,
In programele noastre, în plan 

se acordă o atenție deosebită 
problemelor energetice și de ma
terii prime. De fapt, greutățile 
pe care le avem acum sînt ne
mijlocit legate de aceleași stări 
de lucruri, de indisciplina, de 
lipsa de răspundere demonstrată 
de conducerea Ministerului E- 
nergiei. Desigur, se poate veni 
acum cu fel de fel de justificări. 
Dar se știe că s-a asigurat tot 
ce este necesar ca să se poată 
pregăti temeinic reparațiile în 
termenele stabilite. Dacă aces
tea erau respectate pînă la capăt 
și, în loc de asigurările care s-au 
dat permanent, se lucra cu răs
pundere și se realizau lucrările 
la timp și de calitate, noi am fi 
avut acum surplus de energie 
electrică.

Ministerul Minelor, cu toate 
lipsurile lui — l-am criticat și 
am discutat mult — livrează to
tuși cărbunele de calitatea co
respunzătoare, stabilită. însă 
centralele pe cărbune nu func
ționează. Avem o pierdere zilni
că de 1 500 de MW în centralele 
pe cărbune, la care se adaugă 
pierderile din energia hidroelec
trică, datorită secetei. Dar chiar 
și fără energia hidroelectrică, 
dacă centralele pe cărbune func
ționează normal, noi avem asi
gurată în întregime, chiar cu o 
rezervă substanțială, energia 
electrică pentru toate sectoarele; 
Desigur, s-a discutat, s-au luat 
măsuri; sperăm să se pună ordi
ne, ca angajamentele luate să fie 
îndeplinite. Dadă nu, desigur, va 
țrebui să luării și alte măsuri 
pentru a pune odată ordine în 
acest foarte important sector de 
activitate.

In același timp, trebuie să apli
căm foarte hotărît măsurile sta
bilite privind economisirea și fo
losirea rațională a energiei 
electrice, asigurîndu-se cu prio
ritate energia pentru producție, 
pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului pe acest 
an și pe anul 1984.

In plan se pun, de asemenea, 
o serie de probleme legate de 
dezvoltarea mai accentuată a 
bazei de materii prime, precum 
și alte măsuri — pe care le-ați 
studiat și le-ați aprobat în una
nimitate — și care urmăresc 
asigurarea înfăptuirii neabătute 
a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului.

Este necesar să atrag din nou 
atenția asupra problemelor ex
portului. Nu putem fi mulțumiți 
de felul cum s-a acționat în acest 
an pentru realizarea producției 
și a exportului. Dacă se lucra cu 
mai mare răspundere, cu mai 
multă atenție, în toate sectoare
le, noi puteam să avem un ex
port mult mai mare, să avem o 
situație a balanței comerciale și 
de plăți mult mai bună decît o 
avem acum. Fără excepție, în 
toate sectoarele s-a lucrat nemul

țumitor, fără răspundere, și s-au 
căutat tot felul de justificări, în 
loc să se acționeze pentru reali
zarea prevederilor legii — deoa
rece planul este lege —, a hotă
rîrilor Comitetului Central al 
partidului.

Prevederile pe 1984 sînt — 
cred — destul de clare. Este ne
cesar să fie luate toate măsurile 
pentru a asigura în întregime, și 
cu prioritate, realizarea expor
tului. Am subliniat, nu o dată, 
că sîntem obligați să importăm 
multe produse, multe materii 
prime — și, pentru a putea să 
importăm, trebuie să exportăm. 
Avem de plătit datorii, ca rezul
tat al importurilor — cîteodată 
nejustificate — din trecut, dar 
pe care le-am făcut, le-am con
sumat, cîteodată bine, altă dată 
nu prea bine, neeconomic ; dar 
acum trebuie să restituim aceste 
datorii. De aceea, trebuie să în
țelegem că avem obligația să 
facem totul pentru a realiza în 
întregime exportul stabilit. Să 
facem producție de bună cali
tate, de nivel înalt tehnic, astfel 
încît produsele românești să fie 
competitive cu cele mai bune 
produse similare pe plan mon
dial, să putem obține, pe această 
bază, și o creștere a valorificării 
și a eficienței produselor noastre 
la export.

Este necesar să acordăm aten
ția necesară exportului pe țări 
socialiste, realizării în întregime 
a colaborării în C.A.E.R., avînd 
în vedere ponderea și rolul im
portant pe care îl are exportul 
în aceste țări, pe care îl are co
laborarea în cadrul C.A.E.R. De 
asemenea, trebuie — subliniez 
încă o dată — să facem totul 
pentru a realiza exportul pe de
vize convertibile. în devize con
vertibile, ținînd seama de siste
mul- nostru, cuprindem și țările 
în curs de dezvoltare — chiar 
dacă exportul se face în com
pensație — și țările capitaliste 
dezvoltate. De aceea, în acest 
Cadru, nu m-artl mai referit la 
fiecare în parte.

Sînt necesare măsuri și mai 
hotărîte pentru reducerea con
sumurilor materiale, pentru re
cuperarea și refolosirea materia
lelor, a pieselor și subansamble- 
lor, care au o pondere importan
tă în, buna aprovizionare mate
rială și în asigurarea desfășu
rării normale a producției.

Trebuie să acordăm o atenție 
deosebită creșterii rentabilității 
și eficienței întregii activități 
economice. Am adoptat o serie 
de măsuri privind noul meca
nism economic ; va trebui să 
analizăm temeinic și să luăm 
toate măsurile pentru aplicarea 
lui în mod corespunzător. Să pu
nem capăt tărăgănărilor, biro
cratismului care duc la înecarea 
în vorbe și în hîrtii a activității 
practice și care dăunează foarte 
mult desfășurării corespunză
toare a activității noastre.

Doresc să subliniez încă o dată 
că trebuie să acordăm o atenție 
deosebită calității, nivelului teh
nic, productivității muncii și tu
turor măsurilor de realizare a 
programelor pe care le-am adop
tat, a celorlalte programe care 
au în vedere de a ridica nivelul 
calitativ, sub toate aspectele, al 
întregii activități a societății 
noastre socialiste.

în acest cadru se impun mă
suri mai hotărîte în domeniul 
activității de cercetare, atît pen
tru scurtarea termenelor și pen
tru soluționarea mai rapidă a 
unor probleme prevăzute în pro
gramul nostru de dezvoltare, cît 
și pentru aplicarea mai operati
vă în producție a rezultatelor 
cercetării.

Avem un număr mare — chiar 
foarte mare — de probleme 
care și-au găsit soluționarea în 
cercetarea noastră, dar ele nu 
au intrat încă în producție. Une
le așteaptă de ani și ani de zile 
să fie luate în seamă de către 
conducătorii din economie și să 
fie introduse în producție. Este 
necesar să asigurăm o legătură 
reală, mai bună, între cercetare 
și producție, un control mai efi
cient din partea Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnolo
gie, inclusiv al institutelor de 
cercetare, asupra felului cum re
zultatele cercetării sînt introduse 
și se materializează în producție.

Se impun, de asemenea, mă
suri hotărîte în ce privește rea
lizarea în bune condiții a inves
tițiilor pe acest an, pregătirea 
temeinică și înfăptuirea întregu
lui program de investiții pe 1984. 
Aș atrage numai atenția asupra 
concentrării celor mai bune forțe 
din ministere și din cercetare 
pentru terminarea la timp a in
vestițiilor, pentru scurtarea pro
belor tehnologice, punerea în 
producție și realizarea parame
trilor care au fost stabiliți în 
studiile tehnico-economice.

Avem multe unități care lu
crează sub parametrii stabiliți. 
Datorită indisciplinei, lipsei de 
organizare și de răspundere se 
prelungesc nejustificat perioade
le de probe tehnologice, de pu
nere în funcțiune și, cîteodată, 
au loc și grave avarii.

Respectarea tehnologiilor este 
o problemă esențială. Sînt multe 
lipsuri îh ce privește ■ -calitatea 
produselor, determinate de Încăl
carea inadmisibilă a tehnologii
lor stabilite. Nimeni nu poate și 
nu trebuie să dea nici o derogare 
de la tehnologiile stabilite! Este 
necesar ca guvernul, Consiliul 

Muncitoresc să acționeze cu toa
tă hotărîrea pentru a pune capăt 
stărilor inadmisibile de a se da 
de către un ministru sau de 
altul derogări de la tehnologiile 
care au fost stabilite pentru rea
lizarea unui produs sau pentru 
funcționarea unei instalații.

în general, doresc să subliniez, 
și în acest cadru, necesitatea 
creșterii spiritului de răspundere 
în toate domeniile de activitate, 
de a întări disciplina și ordinea 
în producție și în muncă, de a 
lua toate măsurile privind buna 
organizare și repartizare a for
țelor de care dispunem în ve
derea îndeplinirii în cele mai 
bune condiții a planurilor, a pro
gramelor, a sarcinilor pe care le 
avem în toate domeniile.

Dispunem de tot ce este nece
sar ca prevederile planurilor și 
programelor pe care le-am adop
tat, ale bugetului de stat și alte 
măsuri privind dezvoltarea socie
tății noastre socialiste să le 
realizăm în bune condiții.

Trebuie să acționăm fiecare la 
locul său de muncă cu întreaga 
răspundere, să facem totul pen
tru unirea eforturilor tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii 
în vederea îndeplinirii în cele 
mai bune condiții a planurilor 
pe care le-am adoptat. Anul 1984 
să fie un an care să constituie 
un punct de cotitură — ca să 
spun așa — în perfecționarea 
activității în toate sectoarele, în 
realizarea noii calități a muncii 
și a vieții, prin noua calitate în- 
țelegînd și buna organizare, și 
ordinea, și disciplina în muncă ! 
Nu se poate vorbi de o nouă ca
litate fără răspundere, fără o 
ordine și disciplină exemplare 
în toate domeniile de activitate I

Să facem în așa fel încît anul 
1984 să aibă un rol hotărîtor în 
înfăptuirea obiectivelor Congre
sului al XII-lea privind trecerea 
la un nou stadiu de dezvoltare, 
în realizarea întregului cincinal 

pentru a asigura astfel crea
rea condițiilor necesare dezvol
tării continue a societății și ridi
cării nivelului de trai, material 
și spiritual, al poporului!

Se impune să acționăm cu 
toată hotărîrea în vederea înfăp
tuirii programului de autoapro- 

vizionare, a măsurilor privind 
creșterea, în cursul anului 1984, 
a retribuției tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii. Avem însă 
în vedere că, pentru a fi reală, 
această retribuție trebuie să se 
bazeze pe o creștere puternică 
a producției, a productivității, 
a eficienței economice, pe men
ținerea sub control a prețu
rilor, și de producție, și a pre
țurilor de consum în general.

Să acționăm în așa fel încît să 
întîmpinăm a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiim- 
perialistă, Congresul al XIII-lea 
al partidului cu rezultate re
marcabile, pentru a putea să sta
bilim la Congres noile obiective 
pînă în 1990, în vederea înfăp
tuirii neabătute a Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism !

Subliniez încă o dată că avem 
tot ce este necesar să realizăm 
programele noastre, atît în in
dustrie, cît și în agricultură, în 
toate sectoarele de activitate. 
Trebuie să ne concentrăm toate 
forțele pentru a încheia anul 
acesta cu rezultate cît mai bune 
și pentru pregătirea temeinică a 
anului viitor.

Sînt încredințat că, adoptînd 
aceste documente în unanimi
tate, Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale și-a 
luat și angajamentul de a acțio
na pentru înfăptuirea lor, de a 
aduce, în acest fel, o contribuție 
importantă la dezvoltarea gene
rală a patriei noastre*

Aș dori să-mi exprim convin
gerea că toți membrii Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale vor înțelege 
bine răspunderile pe care le au 
nu numai pentru adoptarea, dar 
și pentru realizarea acestor docu
mente, că fiecare se va angaja 
cu toată hotărîrea în muncă, își 
va uni și va acționa cu toate 
forțele în vederea înfăptuirii 
neabătute a tuturor documente
lor adoptate.

Cu această convingere, vă urez 
succes în activitatea voastră, 
multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

(Urmare din pag. I)
riale de construcții șl industria lem
nului ; transporturi și telecomunica
ții ; relații economice externe și 
cooperare internațională ; bunuri 
de larg consum și nivel de trai ; 
finanțe ; planificare și prognoză - 
precum și in cadrul organismelor 
de partid și de stat cu atribuții de 
secțiuni de specialitate - Consiliul 
Național al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor ; Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie ; Con
siliul Culturii și Educației Socialiste; 
Consiliul Superior al Educației și 
Invățămintului ; Consiliul Sanitar 
Superior; Consiliul Organizării Eco- 
nomico-Sociale ; Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare.

Expresie a întăririi și perfecționă
rii continue a democrației muncito
rești, revoluționare, a participării 
octive a oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, la con
ducerea tuturor sectoarelor de ac
tivitate, Consiliul Suprem, avînd în 
componența so atît cadre de con
ducere, cît și muncitori, țărani, in
telectuali, care lucrează nemijlocit 
in producție, a dezbătut probleme 
de maximă însemnătate pentru 
dezvoltarea Industriei, agriculturii, 
transporturilor, a celorlalte ramuri 
ale economiei naționale, prin spo
rirea, în cursul anului viitor, a pro
ductivității muncii, îmbunătățirea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, competitivității lor, în ve
derea creșterii avuției naționale, o 
bunăstării întregului popor.

In ședința plenară de după- 
amiază au luat cuvîntul tovarășii 
Vasile Sechel, director general al 
Centralei industriale de tractoare, 
Constantin Soare, directorul Trustu
lui de foraj extracție Bolintin, Ion 
Sîrbu, prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., Elena 
Verona Burtea, director general al 
Centralei de confecții și tricotaje 
București, Alexandru Necula, minis
trul industriei de mașini-unelte, e- 
lectrotehnică și electronică, Ferdi
nand Nagy, ministru secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Constantin 
Radu, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al municipiului 
București, Dumitru Popescu, adjunct 
al ministrului energiei electrice, 
Mihail Florescu, ministru secretar 
de stat la Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie, Corn»! 
luga, adjunct al ministrului finan
țelor.

Vorbitorii au relevat că sarcinile 
cuprinse în documentele supuse 
dezbaterii Consiliului Suprem, orga
nism ce îndeplinește atribuțiile unul 
parlament economie, corespund o- 
rientărilor și hotărîrilor Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Român, asi- 
gurînd ridicarea întregii activități 
economico-sociale la un nivel ca
litativ superior, folosirea nfai depli
nă a potențialului productiv exis
tent, sporirea eficienței economice 
și promovarea consecventă a cuce
ririlor revoluției științifice și tehnice 
în toate domeniile.

In timpul lucrărilor s-a subliniat 
că elaborarea planurilor și progra
melor pentru dezvoltarea în 1984 a 
activității economico-sociale s-a 
desfășurat sub directa conducere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiind 
orientate în direcțiile care permit 
mai buna valorificare a resurselor 
materiale și energetice, accentuarea 
caracterului intensiv al activității în 
economie, realizareo unei calități 
superioare a muncii și vieții între
gului popor.

A fost evidențiată importanța deo
sebită a măsurilor stabilite prin pro
gramele de largă perspectivă, refe
ritoare la reducerea consumurilor 
de materii prime, combustibili și e- 
nergie, creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, perfecționarea 
organizării producției, -realizarea în 
cele mai bune condiții a planului la 
export.

Participanții la dezbateri au relie
fat că prevederile referitoare la ac
centuarea laturilor calitative ale în

tregii activități productive se ba
zează pe intensificarea acțiunilor 
cuprinse în programele de cercetare 
științifica și dezvoltare tehnologică, 
elaborate sub conducerea și cu a- 
portui direct al tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prin care se urmăresc introducerea 
mai rapidă în producție a rezulta
telor cercetării științifice, reînnoirea 
produselor și tehnologiilor.

In legătură cu sarcinile ce revin 
agriculturii in 1984, s-a arătat că 
ele sînt în deplină concordanță cu 
programele prioritare adoptate pen
tru toate sectoarele acestei ramuri, 
cu programul de asigurare a unor 
producții agricole sigure și stabile, 
creîndu-se premisele pentru dezvol
tarea în continuare a bazei teh- 
nico-materiale, perfecționarea siste
mei de mașini, creșterea suprafe
țelor amenajate pentru irigații, a 
cantităților de îngrășăminte chimice, 
în scopul sporirii producțiilor agri
cole, înfăptuirii obiectivelor noii re
voluții agrare.

S-a apreciat, totodată, că pre
vederile înscrise în proiectul de 
buget asigură resursele financiare 
necesare pentru dezvoltarea pe mai 
departe a ramurilor economiei nâ- 
'**jarținPe ( 
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gia, cu responsabilitate și dăruire 
comunistă pentru realizarea sarci
nilor de mare complexitate ce tre
buie îndeplinite în această etapă 
in vederea dezvoltării și moderni
zării continue a tuturor ramurilor 
economiei naționale, pentru înfăp
tuirea exemplară a planului pe 
1984 — an hotărîtor pentru tradu
cerea deplină in 9iață.;a obiective
lor Congresului ol XII-lea, pentru 
asigurarea condițiilor necesare dez
voltării pe mai departe a societății 
românești, progresului și înfloririi 
patriei. Dezbaterile cu reliefat 
hotărîrea oamenilor muncii de 
a intîmpina marile evenimente ale 
anului 1984 — cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al 
XIII-lea al partidului — cu rezultate 
tot mai mari in direcția înfăptuirii 
neabătute a Programului partidului 
privind construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Consiliul Suprem a aprobat In 
unanimitate documentele supuse 
dezbaterii.

Participanții au adoptat Hotărîrea 
sesiunii Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
Rcmâniei, care se va do publicității.

IN ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR A 
LUAT CUVÎNTUL TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU, SECRETAR 
GENERAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN, PREȘEDINTELE RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI SU- 
PREM AL DEZVOLTĂRII ECONO
MICE Șl SOCIALE A ROMÂNIEI.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu multă 
atenție, cu satisfacție și deplină 
aprobare, fiind subliniată cu puter
nice și îndelungi, aplauze.

Sînt. în viata fiecărui om. 
momente de a căror dreap
tă si intensă trăire depind 
chiar cursul și intensitatea 
existentei sale. Un aseme
nea moment este de pildă, 
pentru tineri, primul pas 
pe care il fac într-o acti
vitate utilă căreia urmează 
a i se consacra. Primul loc 
de muncă reprezintă, pen
tru orice biografie, un 
punct ce poate defini si 
stabiliza o anume traiecto
rie. Iar cind acest prim 
loc de muncă este el în
suși abia creat sau in plină 
devenire, impactul tânăru
lui cu exigentele pe care 
șantierul sau întreprinde
rea unde lucrează îi soli
cită proaspătului încadrat 
un plus de responsabilita
te. de entuziasm, de dărui
re in tot ceea ce face. Cu 
astfel de ginduri au intrat 
pe porțile abia deschise ale 
Filaturii de bumbac din 
Baia Mare. în anul 1972, 
citeva sute de tinere ma
ramureșene. Vîrsta medie 
a colectivului întreprinderii 
— pe atunci, cu o capacita
te anuală de 4 000 tone fire 
tip bumbac — era de 21 de 
ani. Filatura a fost con
struită si modern utilată în 
urma indicațiilor date de
către secretarul general al

partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu prilejul unei 
vizite de lucru efectuate in 
această parte a țării, scopul 
plasării' in Baia Mare a 
acestei unități — Prima în
treprindere de profil textil 
dir, Maramureș — fiind 
oferirea de locuri de mun
că tinerelor din municipiu 
Si din zonă.

începutul a fost, aseme
nea oricărui încebut. domi
nat de elanul de a realiza 
cit tn: ; mult si cit mai 
bine, dar si de nenumărate 
și neostenite căutări. Un 
an mai tirziu. in 1973. în
treprinderea a fost vizitată 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ale cărui în
demnuri și soluții de mo
dernizare au prins fenede 
conturul faptei, contribuind 
decisiv la împlinirile cu 
care se mindrește întregul 
colectiv al acestei unități. 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a accentuat asu
pra necesității continuei 
modernizări a întreprinde
rii. extinderii și diversifi
cării producției, mobi.lizin- 
du-i pe oamenii muncii de 
aici la un efort continuu 
pentru ca filatura aceasta 
să devină, cit mai curind. 
un veritabil combinat tex
til. După ce. in 1977. s-a

deschis — la Tirgu Lăpus 
— o sectie-anexă (o altă 
filatură a cărei dotare o 
recomandă drept una din
tre cele mai perfecționate 
din tară), in 1979 a avut 
loc un eveniment care a 
marcat încununarea străda

textilă „Maramureșul" este 
cea mai mare unitate eco
nomică din Baia Mare, din 
punct de vedere al numă
rului personalului muncitor 
(care a ajuns la 7 500) ; 
este o firmă bine cunoscu
tă și apreciată atit în țară.

Întregul colectiv a făcut — 
cu prilejul producerii pri
milor metri de țesături cu 
marca ..Maratex" — bilan
țul celor zece ani care au 
trecut de la vizita tovară
șului Nicolae Ceausescu, 
deschizătoare de largi ori

este una autentic revoluțio
nară. întelegind prin aceas
ta răspunsuri prompte la 
toate problemele ridicate 
de procesul de producție, 
inventivitate si eficientă, 
privire lucidă îndreptată 
spre viitor. Fie că se nu

BAIA MĂRE
Temelii pentru prezent și viitor

niilor șl priceperii tineri
lor acestei unități textile : 
a fost inaugurată Intre- 
vrinderea textilă „Mara
mureșul". un combinat 
textil in toată puterea cu- 
vintului. producind. in flux 
continuu, de la cel dinții 
fir al unei țesături si oină 
la materia finită. Era. in
discutabil. o izbindă a vo
inței unor oameni vrednici, 
dovedind, prin faptele lor. 
un frumos orgoliu de a-si 
onora așa cum se cuvine 
vîrsta.

Astăzi. întreprindertea

cit si peste hotare, menti- 
nindu-și tinerețea de vîrsta 
(media a mai crescut, de
pășind acum 26 de ani. dar 
asta spune încă foarte mult 
despre minunata îndrăz
neală a unor oameni de a 
ridica necontenit ștacheta 
calității muncii lor. de a 
găsi mereu alțe căi și for
mule pentru ca Întreprin
derea lor să prospere ne
contenit) și dorința de a se 
număra printre cele mâi 
bine cotate întreprinderi 
de profil din tară.

în vara acestui an. cînd

zonturi pentru unitatea 
maramureșeană, s-a dove
dit. cu exemple aflate sub 
chiar ochii și în chiar mîi- 
nile oamenilor muncii de 
aici, că strădania si ridica
rea permanentă a nivelului 
de pregătire pot conduce, 
fără greș, spre atit de do
ritele realizări. Tinerele cu 
care am stat de vorbă — si 
nu numai atunci, ci si cu 
alte prilejuri, in ultimii ani 
— mi-au dovedit, prin cele 
spuse si arătate, că starea 
de spirit a lor și a celor 
alături de care lucrează

mesc Livia Cardor sau 
Ghizela Rat, Viorica Vaida 

. sau Silvia Kessler. Ileana
Roșea sau Irina Mirislay. 
Aristina Moiș sau Voica 
Verzeș. fie. așadar, că e 
vorba de tinere românce, 
maghiare, germane sau de 
alte naționalități, ele alcă
tuiesc, împreună, un colec
tiv bine sudat care, dincolo 
de fireștile interese ale 
fiecărui component, a reu
șit. în vreme, să așeze 
înainte de orice interesele, 
aspirațiile întreprinderii — 
devenită un punct de refe-

rintă pentru dezvoltarea si 
modernizarea economică a 
Băii Mari. Un muncitor — 
Kosa Ștefan — îmi spunea 
că a lucra, ca tînăr. intr-o 
întreprindere tinără I se 
pare similar cu a te afla pe 
un șantier național al ti
neretului. așezind temelii 
ferme pentru viitorime. 
Este vorba de copleșitorul 
sentiment al întemeierii — 
pe care am avut ocazia să-l 
aflu exprimat de sute si 
sute de brigadieri — de în
crederea in propriile-ti for
țe și de acoperirea, prin 
realizări deosebite, a uria
șei investiții de speranță pe 
care patria întreagă o oferă 
tinerei generații. Mai mult 
decît atît. Aurelia Maroșan 
mi-a vorbit, cu o mindrie 
cum nu se poate mai ome
nească. despre continuita
tea străvechiului meșteșug 
al țesutului, situat, pe 
aceste locuri, la rang de 
artă autentică, ridicat la 
scară industrială. Maramu
reșul se simte reprezentat 
cu cinste de ceea ce prodilc 
tinerii săi. acum. într-o 
unitate a cărei complexita
te cere tuturor un nivel 
deosebit de ridicat de cu
noștințe, o deplină compe
tentă profesională.

Iată, așadar, cum un mo

ment de debut In viata cea 
adevărată, trăită respon
sabil atit față de tine, cît 
și fată de semenii tăi. 
poate coincide cu debutul 
unui loc de muncă, aju
ți nd. in chip fericit, la îm
plinirea vocației de ctitori, 
de care tinerii tării dau 
dovadă necontenit. Dar., 
lucru pe care tinerii si ti
nerele de la ..Maratex" il 
știu foarte bine si il rostesc 
adeseori, suportul acestor 
împliniri este. înainte de 
orice. înteleapta politică a 
unui partid al omeniei si 
cutezanței, starea de înalt 
spirit revoluționar creată in 
ultimii ani de temerară 
construcție a unei societăți 
noi. in anii ..Epocii Nicolae 
Ceaușescu". epocă poten- 
tînd la maximum inteligen
tele și forțele uriașe ale 
unui popor harnic, privind 
cu încredere si deplin 
optimism orizonturile zilei 
de mi ine.

în nordicul Maramureș, 
socialismul a mai înscris — 
prin întreprinderea despre 
care am scris rindurile de 
mai sus — incă un semn 
distinctiv al put.erii sale 
constructive.

Dan MUCENIC

CÎMPULUNG : 103 000

tone cărbune 
peste plan

De la începutul anului, harni
cii mineri din Cimpulung au ex
tras din carieră si subteran 
103 000 tone cărbune peste plan 
de bună calitate și cu cheltuieli 
mai reduse. Succesul se dato- 
rește efortului întregului colec
tiv de a folosi cu maximum de 
randament zestrea tehnică din 
exploatări, creșterii pregătirii 
profesionale a minerilor, gene
ralizării acordului globaL Se 
evidențiază cariera Aninoasa, 
minele Berevoiești. Cotești și 
Slănic. Totodată, a fost dată tn 
funcțiune. înainte de termen, o 
capacitate de 25 000 tone lignit 
la Aninoasa, șl tot aici se de
pun eforturi susținute de a da 
in funcțiune în această lună un 
nou abataj cu o producție zil- 
nică de 400—500 tone cărbune. 
(Gh. Cirstea, corespondentul 
..Scinteii").

I
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Printre laureații din județul 
Vaslui ai ultimei ediții a Festi
valului național „Cintarea 
României" se află și tinărul in
giner Toader Gruia, de la o în
treprindere de industrie alimen
tară. El a primit premiul I pe 
țară pentru lucrările sale de 
sculptură in lemn, metal și pia
tră. O pasiune pe care o are de 
pe vremea cind era muncitor.

După ce a terminat facultatea, 
fără să-și părăsească prima pa
siune, s-a dedicat incă uneia : 
creația tehnică. Autor al mai 
multor inovații, el a obținut de 
curînd și primul brevet pentru 
o invenție de mare valoare eco
nomică. tn cazul lui, arta și 
tehnica fac împreună casă bună.

Și incă ceva : deși se ocupă 
de tehnică, sculpturile sale re
prezintă in exclusivitate chipuri 
ale oamenilor in mijlocul cărora 
lucrează ți creează.
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| Drumeție 

| ș/ sănătate 
încă de tineri, soții Ștefan și

IHedwiga Keller din Piatra 
Neamț au o pasiune comună — 
drumeția. Mai exact spus :

I călătoriile de-a lungul și de-a 
latul țării, amindoi conside- 
rind mersul pe jos lucrul cel

Imai sănătos. An de an, pe trasee 
tot mai lungi, mai ales după 
ieșirea lor la pensie. In acest

Ian, cei doi au străbătut pe jos 
drumul de la Piatra Neamț pină 
la Veneția și retur. Traseu care 

Ia totalizat mii de kilometri. Nu
mai de cind sînt pensionari, cei 
doi au parcurs cu piciorul o dis- 

Itanță care depășește cu mult 
jumătatea înconjurului Pămin- 
tului pe la ecuator. Ceea ce, să

I recunoaștem, nu e la indemina 
oricui...

I Ce/ mai..

ICel mai virstnic crescător de 
albine din județul Buzău este 
Vladimir Panu. El are SO de ani,

I îngrijește 25 de stupi de albine.
Cel mai „bogat" apicultor este 

Vasile Andreescu. Are 100 de 
I stupi ți virsta de „numai" 75 

de ani.
Cel mai bun cunoscător in 

I materie de albine este profeso
rul pensionar Costache Paiu, 
din orașul Rimnicu Sărat, care 

Ieste și vicepreședinte al Asocia
ției crescătorilor de albine din 
România.

ICel mai neștiutor al acestui 
meșteșug este Romeo Gavrilă 
„Găsind" patru stupi și crezin- 

I du-i fără „stăpin", Gavrilă i-a 
' suit in căruță. Unul din ei s-a 
I spart și albinele, văzind că nu-i 

vorba de stăpinul lor, au început 
să-l ințepe pe Gavrilă din toate 

I părțile, in rafale, astfel că aces
ta, pierzind controlul... friului 
de la bidivii, a căzut cu căruța

I intr-o ripă a riului Cilnău. 
Acolo a clănțănit de frig toată 
noaptea...

I Dorul unul tată
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Un locuitor din comuna Ro
șiori, județul Brăila, are trei I 
feciori. Toți trei slnt la casele I 
lor. cu familiile lor. in tot atitea 
locuri din țară. De mai multă 
vreme, nici unul din cei trei • 
feciori nu-i mai călcase pragul. 
Și cu cit vremea trecea, cu atît 
dorul tatălui era mai mistuitor. I 
Voia doar să-i vadă, atita tot, 
pentru că de lipsit nu-i lipsește 
nimic. •

Deunăzi, cel mai apropiat din- . 
tre cei trei feciori, care mun
cește și trăiește tot în județul 
Brăila, a primit o telegramă ful- ■ 
ger. Era anunțat că tatăl tre- I 
cuse in neființă. Imediat. în
durerat și îndoliat, a pornit la . 
drum, tn pragul casei părin
tești — surpriză : îl aștepta în
suși tatăl, care i-a zis : .

— Bine, măi, numai așa să vă j 
vadă omul 7 Hai să cinstim o 
cană cu vin !

...Celorlalți doi feciori nu le-a I 
trimis incă telegrame, ti aș
teaptă.

I 
L

în urmă cu 65 de ani, la 13 de
cembrie 1918, istoria a consemnat în 
filele ei un eveniment căruia tre
cerea timpului, departe de a-i înce
țoșa contururile, îi relevă mereu 
mai limpede semnificațiile și sensu
rile înalte. Căci marea demonstrație 
a muncitorimii bucureștene de acum 
șase decenii și iumătate. desfășurată 
la puțin timp după ce poporul ro
mân trăise istorica clipă a Unirii 
Transilvaniei cu România — la în
făptuirea căreia proletariatul ro
mân, mișcarea muncitorească și so
cialistă își aduseseră, o contribuție 
substanțială — arăta tării că mun
citorimea română pretindea, cum 
scria un document al vremii, „ca 
după război lumea socială să nu se 
mai înfățișeze asemănătoare celei 
din ajun", că Iși asuma cu înaltă 
răspundere misiunea de a fi port
drapelul luptei pentru a completa în 
tara reîntregită libertatea si unitatea 
națională cu dreptatea și egalitatea 
socială.

în numele acestui Ideal s-a al
cătuit atunci șuvoiul lucrătorilor 
bucureșteni, „măreț, spumegos ca 
un rîu“, „cu flamura roșie în frun
te", părînd contemporanilor că „o 
mare de capete-i strada". în nu
mele acestui ideal, muncitorii au stat 
dîrji și netemători în fata puști
lor și baionetelor forțelor repre
sive. Prin toate acestea s-au ilus
trat încă o dată în acea zi trăsă
turi de permanentă ale muncito
rimii noastre : puterea de a nu da 
înapoi în fața celor mai grele îm
prejurări, atașamentul nestrămutat 
față de idealul socialist, eroismul șl 
abnegația, încrederea în puterea sa 
de a înlătura nedreapta orînduire 
capitalistă și a instaura rînduiell 
mai bune și mai drepte, capacitatea 
de organizare, de luptă, de sacrifi
ciu. neabătuta consecventă.

Sînt trăsături pe care muncitori
mea noastră avea să le probeze în 
întreaga perioadă interbelică, în 
marile lupte revoluționare din anii 
1929—1933, în uriașele manifestații 
antifasciste și antirăzboinice din 
anii 1934—1939, în pregătirea și des
fășurarea revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă declanșată în augus
tul de foc al anului 1944. Sînt tră
sături ce și-au aflat o puternică 
ilustrare în întreaga perioadă ce a 
urmat mărețului act istoric din 1944, 
în cursul căreia clasa muncitoare a 
fost nu numai forța principală, ci 
și nucleul în jurul căruia s-au unit

Misiunea educativă a teatrului contemporan
împlinirea a 100 de ani de la naș

terea artistei poporului Maria Filotti
— înaltă conștiință artistică și civi
că, reprezentantă de seamă a scenei 
românești, neobosită militantă pen
tru afirmarea dramaturgiei originale 
și intrarea acesteia în circuitul va
lorilor teatrale universale — eveni
ment înscris în calendarul de ani
versări UNESCO, a prilejuit și 
în județul Brăila, aici unde, in să
tul Batogu, s-a născut marea artis
tă, desfășurarea unor ample mani- , 
festări cultural-artistice. Au avut 
loc evocarea „Maria Filotti — artist 
cetățean", vernisajul unei expoziții 
pe aceeași temă, lansarea volumului 
„9 caiete albastre", de Mihai Bere
chet, apărut în Editura muzicală, vi
zitarea expoziției permanente „Per- 
pessicius" și a unor unități econo
mice.

Pe parcursul a trei zile, colectivul 
Teatrului dramatic „Maria Filotti" a 
prezentat o suită de spectacole din 
actuala stagiune : „Rețeta fericirii" 
de Aurel Baranga (regia — Constan
tin Codrescu, scenografia — Gheor
ghe Mosorescu), „Variațiunl pe ace
eași temă" de S. Alioșin (regia — 
Marius Popescu, scenografia — Ga
briela Bondărescu), „Lunga poveste 
de dragoste" de Tudor Popescu (re
gia — Constantin Codrescu, sceno
grafia — Gheorghe Mosorescu), 
„Casa mare" de Ion Druță (regia — 
Gh. Miletineanu, scenografia — Ga
briela Bondărescu), „Străzi brăilene"
— spectacol muzlcal-literar din ope
ra lui Mihu Dragomir.

Spectacolele s-au bucurat de suc
ces, constituind o nouă afirmare a 
drumului ascendent parcurs în pre
zent de colectivul teatrului brăilean. 
în cadrul manifestărilor a avut loc 
un schimb de idei — veritabil coloc
viu artistic la care au participat per
sonalități de prestigiu ale culturii 
românești, oameni de teatru, cadre 
didactice universitare din învăță- 
mîntul umanist-artistic, dramaturgi, 
critici, regizori, artiști, reprezentanți 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, ai A.T.M. și ai organelor 
locale de partid și de stat. Din nu
meroasele opinii, propuneri și suges
tii referitoare la condiția actuală a 
artistului, a teatrului ca instituție pe 
deplin integrată procesului amplu 
de formare a omului nou, in spiritul 
sarcinilor și indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la con

BULETIN RUTIER
De Ia Inspectoratul General al Miliției, Direcția circulație

Circulația pe timp nefavorabil
In condițiile meteorutiere care 

continuă să fie, în general, dificile, 
tot mai mulți conducători auto în
țeleg să respecte normele conduitei 
preventive. O demonstrează și nu
mărul mai redus de evenimente ru
tiere față de primele zile de iarnă. 
Din păcate, continuă să aibă loc 
accidente generate de ușurința cu 
care unii participant la circulație 
tratează deplasările în această peri
oadă. Necesitatea prevenirii perico
lelor solicită măsuri suplimentare, 
în primul rînd limitarea deplasărilor 
sau renunțarea la folosirea auto
turismelor pe timp nefavorabil, cu 
deosebire în condiții de precipitații. 
Chiar dacă în unele zone timpul 
devine frumos, iar suprafețele ca
rosabile uscate, cei de la volan tre
buie să manifeste aceeași prudență 
sporită. Apariția neașteptată a unor 
porțiuni acoperite cu gheată sau 
polei determină 'scăparea de sub 
control a mașinilor conduse cu vi
teză neadecvată. în județul Arad, 
de exemplu, pe șoseaua Deva — 
Oradea, un conducător auto sesi
zează tîrziu apropierea unei zone 
cu gheață. încearcă să reducă vi
teza, dar măsura este tardivă și 

forțele progresiste ale țării, în ma
rea bătălie a refacerii economiei 
distruse de războiul și jaful hitle- 
rist, în aspra luptă pentru cuceri
rea puterii politice, pentru trecerea 
la construcția orînduirii noi, socia
liste.

Anii socialismului au însemnat 
pentru clasa noastră muncitoare 
radicale prefaceri în numărul, struc
tura și statutul său social-politic. 
Pe temelia politicii de industrializare 
a țării urmată cu neabătută con
secventă de către Partidul Comu
nist Român, rîndurile clasei noastre 
muncitoare au sporit necontenit, 
astăzi clasa muncitoare constituind

65 de ani de la marea 
demonstrație a muncitorimii 

bucureștene
de la 13 decembrie 1918

și din punctul de vedere al numă
rului său principala clasă a socie
tății românești. Impresionante mu
tații s-au petrecut în structura pro
fesională, în gradul de pregătire 
tehnică al clasei noastre munci
toare, datorită preocupării constante 
a partidului nostru, cu deosebire în 
perioada inaugurată de Congresul 
ăl IX-lea al partidului, pentru dez
voltarea ramurilor de vîrf, purtă
toare de progres tehnic, pentru 
introducerea largă a cuceririlor re
voluției științifico-tehnice, preocu
pare ce ilustrează profunda încre
dere a secretarului general al parti
dului nostru în capacitatea crea
toare, în aptitudinile și vocația teh
nică a muncitorimii române. în anii 
socialismului, clasa muncitoare a 
devenit clasa conducătoare a socie
tății noastre, clasa care, împreună 
cu întreg poporul, dezbate, hotă
răște, acționează pentru îndeplini
rea programelor de dezvoltare a 
țării, a aplicării legilor acesteia.

Clasa muncitoare are ponderea cea 
mai importantă în realizarea veni
tului național, în creșterea continuă 
a forțelor de producție, aducîndu-și 
astfel o contribuție hotăritoare la 
întărirea independenței economice 

sfătuirea de la Mangalia din luna 
august, am reținut:

Prof. univ. dr. Ion Zamfirescu : 
„Ansamblul manifestărilor de la 
Brăila a evidențiat încă o dată că, 
în contextul actual, teatrului îi re
vin misiuni din cele mai importante. 
Teatrul face parte din spiritualitatea 
noastră românească,: fiind o prezen
ță vie in toate momentele construc
tive ale istoriei noastre moderne. 
Armonia perfectă a culturii româ
nești cuprinde și teatrul, care nu este 
doar o instituție, ci și un aspect al 
fondului spiritualității românești. 
România de azi are nevoie de oa
meni devotați, de patrioți veritabili, 
care sînt atît muncitori, țărani, spe

Insemnări despre Teatrul dramatic 
„Maria Filotti" din Brăila

cialiști în diferite domenii, dar șl 
intelectuali. între care un loc impor
tant îl ocupă și oamenii de teatru. 
Actorului ii revin mari responsabili
tăți morale, intelectuale și sociale in 
viața spirituală a țării și în circula
ția de valori a acesteia. O cultură în 
sensul ei umanist, în sensul ei axio
logic nu poate fi concepută fără 
colaborarea actorului, care nu este 
un exemplar de lux, un factor doar 
pentru divertisment ; in condițiile 
actuale lui ii sint încredințate sar
cini mari : de a exprima viu, ilus
trativ, intensiv idei, înțelesuri no
bile, esențiale ale minții omenești. 
Societatea noastră socialistă ii con
feră actorului posibilitatea de a reda 
sentimente complexe și el devine 
prin comportament, prin rostire și 
gest un model uman".

Irina Răchițeanu, artistă emerită : 
„Ceea ce am văzut la Brăila in zi
lele centenarului „Maria Filotti" 
capătă dimensiunile unor mari sem
nificații pentru teatrul românesc. 
Manifestările omagiale dedicate ce
lebrei actrițe — organizate de Comi
tetul județean de cultură și educație 
socialistă, Asociația oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și mu
zicale și teatrul dramatic pe al cărui 
frontispiciu se află înscris numele 
Măriei Filotti — au demonstrat in
tr-un mod strălucit/ emoționant că 
știm să ne prețuim marile valori ale 

mașina în derapaj se tamponează 
cu un alt autovehicul. Schimbările 
dese ale vremii fac uneori ca o că
lătorie începută pe timp frumos să 
continue în condiții meteorologice 
dificile — ceață densă, ploaie, nin
soare, viscol, polei. Anticiparea si
tuațiilor de acest fel în vederea 
renunțării temporare la plecarea la 
drum sau dacă nu e posibil a ale
gerii itinerarului cel mai convenabil 
și a vitezelor optime înlătură riscu
rile ce decurg din asemenea situații. 
Este important ca toți participanții 
la trafic, indiferent în ce calitate 
folosesc drumul public,, să manifeste 
grijă și pentru partenerii de drum. 
La apropierea de un pieton angajat 
în trecerea străzii un automobilist 
trebuie să reducă din vreme viteza 
pentru a-i crea acestuia posibilita
tea traversării. Mizînd numai pe 
faptul că acesta din urmă va grăbi 
pasul poate crea o stare de real 
pericol. Cum dealtfel pietonul nu 
trebuie să se bazeze doar pe ideea 
că cel de la volan l-a observat și 
că îl va feri de pericol. Cu atît 
mai mult cu cît suprafața alune
coasă a multor drumuri îngreu
nează deplasarea și oprirea. într-o 
astfel de împrejurare pe o șosea 
acoperită cu zăpadă din județul 

a patriei, la prdgresul neabătut al 
României socialiste. Prin înaltele tră
sături ce caracterizează profilul său 
moral-politic — spiritul de ordine și 
disciplină, combativitatea și intran
sigența față de lipsuri și neajun
suri, înalta răspundere in gospodă
rirea avuției încredințate de socie
tate — clasa noastră muncitoare 
propune în permanentă națiunii un 
înalt exemplu de angajare în slujba 
cauzei propășirii țării, a înaintării 
sale neabătute spre piscurile civili
zației socialiste și comuniste.

Pe asemenea temeiuri trainice se 
sprijină înaltele răspunderi ce i-au 
fost încredințate clasei noastre mun
citoare în conducerea operei de con
strucție socialistă a țării. în întreg 
sistemul democrației noastre socia
liste, clasa noastră muncitoare are 
iui rol de covirșitoare însemnătate 
în conducerea activității econo
mice, de la nivelul întreprinderilor 
si pină la scara întregii țâri. în con
ducerea vieții social-politlce, în 
dezbaterea, adoptarea și aplicarea 
programelor de dezvoltare a țării, a 
legilor.

Răspunzînd acestei încrederi pe 
care partidul, secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
au în forța și capacitatea clasei 
noastre muncitoare de a se situa con
secvent în avangarda muncii și 
luptei poporului nostru pentru edi
ficarea României socialiste multilate
ral dezvoltate, muncitorimea ro
mână își consacră neabătut întreaga 
sa energie realizării și depășirii in
dicatorilor de plan, a valorificării 
superioare a tuturor resurselor ma
teriale ale țării, ale gospodăririi ju
dicioase a materiilor prime, combus
tibililor și energiei cu convingerea 
că numai pe această cale se va pu
tea asigura, în pofida oricăror greu
tăți, înfăptuirea programelor, a 
proiectelor ce ni le-am propus, spre 
binele și prosperitatea țării și a 
fiecăruia dintre fiii săi.

Această puternică angajare mun
citorească, sub semnul unei înalte 
răspunderi și dăruiri pentru prezen
tul și viitorul patriei, reprezintă cel 
mai înălțător omagiu pe care oa
menii muncii de astăzi îl aduc 
înaintașilor, tuturor celor care, pre
cum „eroicii luptători ai dreptății și 
adevărului", cum au fost numiți 
chiar în acea vreme cei ce au luptat 
și singerat la 13 decembrie 1918. au 
stat cu curaj și dăruire în primele 
rînduri ale luptei pentru o Românie 
liberă, prosperă, socialistă.

Silviu ACHIM

culturii naționale, că Ideile majore 
care au patronat teatrul românesc de 
la începuturile sale sint vii, îmbogă
țite cu sensurile noi ale prezentului. 
Am revăzut vechiul teatru dramatic 
din „orașul cu salcîmi". Este de ne
recunoscut. S-a realizat aici în ulti
mii ani o operă de restaurare la cel 
mai: înalt nivel, de cel mai bun gust, 
care a presupus eforturi enorme. 
Aceasta vorbește elocvent despre 
atenția pe care partidul și statul nos
tru socialist o acordă culturii, tea
trului. Teatrul brăilean are astăzi un 
colectiv valoros, condus cu pricepere 
și energie de actorul Constantin Co
drescu. Spectacolele prezentate au 
fost foarte bune ; calificativul refe- 

rindu-se atît la opțiunile repertoriale, 
cît și la regie, scenografie și, bine
înțeles, la interpretarea artistică. 
M-am bucurat să constat că există 
în teatru talente autentice, repre
zentate de toate generațiile de ac
tori, că există) o stare de emulație, 
de entuziasm exprimat într-o ade
vărată competiție artistică".

Constantin Codrescu, directorul 
Teatrului dramatic „Maria Filotti" : 
„Urmărind cu consecvență realizarea 
misiunilor încredințate de a fi o pre
zență dinamică, utilă in viața spiri
tuală a cetății, colectivul teatrului 
brăilean s-a angajat, în ultimii ani, 
într-o muncă impresionantă, care, 
iată, incepe să dea roadele scontate. 
Piesele incluse in repertoriul nos
tru, atît cele «din dramaturgia uni
versală, cît și din cea românească, 
vizează cu preponderență problema
tica de interes major și cu semnifi
cații clare în procesul de lărgire a 
orizontului cultural și educativ al oa
menilor. Centenarul -Maria Filotti* 
ne-a prilejuit a doua confruntare în 
acest an cu un mare grup de oa
meni de teatru — cadre universita
re, dramaturgi, critici — prima des- 
fășurîndu-se către sfîrșitul stagiunii 
trecute cind am susținut o altă suită 
de spectacole, secondate, de ase
menea. de un colocviu pe teme tea
trale. împreună cu dialogurile per
manente pe care le avem cu oame-

Dolj, o femeie s-a angajat In tra
versare considerind că autovehiculul 
care se apropia se află suficient de 
departe și că șoferul acestuia va 
reduce viteza. Nu s-a lntimplat așa 
întrucit surprins nepregătit și cu 
viteză neadecvată conducătorul auto 
a accidentat-o grav.

Obiceiuri periculoase
Despre influența nocivă a practi

cilor unor posesori de autoturisme 
de a-și echipa mașinile cu sisteme 
și dispozitive de iluminare, semna
lizare sonore etc., ce periclitează si
guranța rutieră s-a mal scris în ulti
ma vreme. Din păcate se întîlnesc 
încă pe drumurile publice autovehi
cule astfel echipate, constituind pen
tru ceilalți participanți la trafic un 
potențial pericol. Lămpile roșii care 
semnalizează intermitent sau rotativ 
acționarea asupra pedalei de frînă 
ori dispozitivele acustice care intră 
în funcțiune la aceeași apăsare pe 
pedală sint de natură să distragă 
atenția celorlalți automobiliști, să-l 
deranjeze de la conducerea mașinii, 
și astfel să-i pună In situația de a 
comite accidente. Folosirea luminilor 
albe la partea din spate a autovehi
culelor este o altă practică necores
punzătoare ce creează confuzii cu 
privire la direcția de deplasare a 
mașinii respective șl determină deci
zii eronate ale partenerilor de drum. 
Iar de aici accidente. Montarea unor

CRONICĂ
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Pantellmon Găvănescu se eliberează 
din funcția de ministru pentru pro
blemele tineretului.

Tovarășul Nlcu Ceaușescu, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, se nu
mește in funcția de ministru pentru 
problemele tineretului.

Dezbatere științifică
Ieri a început la Muzeul de Istorie 

al municipiului București dezbate
rea științifică cu tema „Reședințe 
voievodale pe teritoriul patriei", or
ganizată de Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste. Academia de știin
țe sociale și politice. Comitetul de 
cultură și educație socialistă al mu
nicipiului București și instltuția-gaz- 
dă. în lumina datelor investigației 
istorice, arheologice șl arhivistice 
sînt dezbătute problemele genezei 
centrelor cneziale si voievodale, 
ale evoluției structurilor lor eco
nomice și sociale, ale rolului re
ședințelor voievodale în istoria pa
triei si ale contribuției lor la 
împlinirea marilor idealuri socia
le și naționale ale poporului ro
mân. Sînt reliefate trăsăturile speci
fice ale dezvoltării centrelor cnezia
le și voievodale pe teritoriul patriei 
noastre — expresie a vieții unitare 
• poporului român. (S. Achim).

„Serbările
Scînteii tineretului"

C.C. al V.T.C., în colaborare 
cu Radioteleviziunea română 
organizează un nou turneu al 
„Serbărilor Scînteii tineretului". 
Spectacolele vor avea loc in ju
dețele Bacău, Vaslui ți Galați 
după următorul program : In 
județul BACĂU — joi, 15 de
cembrie, municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ; vineri, 16 de
cembrie, Buhuși ; sîmbătă, 17 
decembrie, Bacău ; In județul 
VASLUI — duminică, 18 decem
brie, Birlad ; luni, 19 decembrie. 
Vaslui ; marți, 20 decembrie, 
Bîrlad ; In județul GALAȚI — 
miercuri, 21 decembrie, Galati ; 
joi, 22 decembrie, Tecuci.

Biletele pot fi procurate prin 
comitetele U.T.C. din întreprin
deri, țcoli și instituții, precum 
și de la casele de bilete ale să
lilor de spectacole.

nil muncii din toate domeniile vieții 
economico-sociale, prin spectacole, 
ca și prin testarea opțiunilor aces
tora, întîlnirile au evidențiat cu 
claritate drumul pe care îl avem în 
continuare de urmat. Condiția artis
tului în România socialistă este una 
de mare cinste și noi sintem hotărîți 
s-o onorăm pe măsura posibilităților 
excepționale Ce ni s-au pus la dis
poziție. Proiectele teatrului nostru 
sint la fel de ambițioase : urmărim 
să realizăm schimbări calitative pe 
Întreaga filieră a activității pe care 
o desfășurăm și, in mod deosebit, pe 
plan artistic. Un obiectiv, de aseme
nea important, îl reprezintă organi
zarea în viitor a unui festival de tea
tru la Brăila".

Veronica Dobrin, președintele Co
mitetului județean de cultură și 
educație socialistă Brăila : „Prin 
grija conducerii partidului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
teatrul din Brăila dispune astăzi de 
una din cele mai frumoase săli de 
spectacole din țară. Lucrările de 
restaurare continuă și în curînd vom 
avea un complex cultural teatral 
multifuncțional. Noile condiții se 
reflectă direct în activitatea teatru
lui careza pășit pe calea unor im
portante acumulări calitative. Tea
trul este din ce în ce mai mult pre
zent in ansamblul manifestărilor cul
tural-educative ale județului, contri
buind, în cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României", la îmbu
nătățirea activității formațiilor de 
amatori din întreprinderi și institu
ții și în special a teatrelor populare 
și muncitorești. Desfășurăm o sus
ținută muncă in spiritul indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului la consfătuirea de la Mangalia, 
diversificînd activitatea de spectacol, 
promovînd în mod deosebit piese 
din dramaturgia originală, care să 
contribuie efectiv la formarea unor 
conștiințe înaintate, a omului nou. 
Ne preocupă in cel mai înalt grad 
atragerea unui public cît mai nume
ros, a tinerilor. îndeosebi, către tea
tru și pentru aceasta corelăm acțiu
nile noastre cu cele ale organizații
lor de tineret, de masă și obștești, 
conștienți fiind- că spectacolul tea
tral este o formă excelentă, de neîn
locuit, în procesul de educare mul
tilaterală a oamenilor".

Cornelia IFRIM
corespondentul „Scînteii" 

proiectoare șl faruri suplimentare 
mai ales la autoturisme nu are nici o 
justificare practică și creează reale 
pericole de accident. Din controalele 
tehnice efectuate pe trasee a rezul
tat că in covîrșitoarea majoritate a 
cazurilor de acest fel farurile supli
mentare luminau dezordonat orbind 
pg cei ce rulau din sens opus. Nu
mai cu ocazia unul sondaj executat 
în municipiul București au fost depis
tate patru asemenea cazuri. Este vor
ba de autoturismele 3 B 5104 (condus 
de Ulie Nicolae), 5 B 1832 (Miță 
Gheorghe). 7 B 852 (Ungureanu An
drei) si 11 B 4194 (Iordache Con
stantin). Unii dintre ei au ajuns 
din această cauză să provoace 
accidente in care au fost impli
cați chiar cei care au recurs la 
serviciile proiectoarelor. Periculoase 
sint și clacsoanele multitonale sau 
cele care imită semnalele sonore ale 
Salvării deoarece creează derută sau 
confuzie in rîndul conducătorilor 
auto ori îi determină la manevre 
periculoase, ca de exemplu replieri 
bruște spre dreapta, cu tot ceea ce 
poate decurge dintr-un asemenea 
procedeu. Agenții de circulație ac
ționează pentru depistarea autovehi
culelor dotate cu asemenea aparate 
și instalații. Numai in ultimele zile 
au fost ridicate echipamentele res
pective de la 15 autovehicule. De do
rit este însă ca deținătorii in cauză 
să procedeze ei înșiși la demonta
rea lor.

Plecarea tovarășului Enrico Berlinguer
Luni dimineața a părăsit Capitala 

tovarășul Enrico Berlinguer, secretar 
general al Partidului Comunist Ita
lian, care, Ia invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
făcut o vizită în țara noastră.

Tovarășul Enrico Berlinguer a fost 
însoțit de tovarășul Antonio Rubbi. 
membru al C.C. al P.C.I., șeful sec
ției externe a P.C.I.

t V
PROGRAMUL 1

ÎS,00 Telex
15,05 Viața școlii. „Cu exigență despre 

exigență"
15,25 Malta. Film documentar
15,40 Memoria documentelor. 13 decem

brie 1918. Documentar
15,50 Moment folcloric cu Ion Crlsto- 

reanu

IAȘI

Festivalul de poezie „Mihai Eminescu“
în zilele de 10 și 11 decembrie 

s-a desfășurat la Iași cea de-a 
Vil-a ediție a Festivalului de poe
zie „Mihai Eminescu", prestigioasă 
manifestare culturală organizată de 
Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă, împreună cu A- 
sociația scriitorilor din Iași.

La ședința de deschidere, care 
a avut loc în sala Filarmonicii 
„Moldova", luind cuvîntul. tovarășul 
Leonard Constantin, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al comitetului județean de 
partid, a subliniat semnificația 
și importanta măreței sărbători a 
poeziei românești. La manifes
tare au participat alti repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, delegați ai 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste și ai Uniunii scrii
torilor. un numeros public iubi
tor al poeziei eminesciene. Perso
nalitatea marelui nostru poet a 
fost evocată de George Bălăiță, 
vicepreședinte al Uniunii scriitori
lor, Mircea Radu Iacoban. secre
tarul Asociației scriitorilor din Iași, 
și Pavel Florea. președintele comi
tetului județean de cultură și edu
cație socialistă. în cadrul mani
festării festive a avut loc și un 
concert-spectacol de cîntece pe 
versuri de Mihai Eminescu. în re
gia lui Dan Stoica. Au recitat ac
torii Adam Erzsebet, Ion Caramitru, 
Dinu Ianculescu. Dan Nasta. Petru 
Ciobanu. Mihaela Arsenescu și 
Emil Coșeru. în partea a doua 
a spectacolului, corul Filarmoni
cii ieșene a susținut un con
cert de „cîntece care ne-au însoțit 
istoria", poeziile fiind interpretate 
de actori al Teatrului național 
„Vasile Alecsandri". Totodată, au 
fost înmînate premiile festivalului

In aceste zile Ia 

chioșcuri și la maga

zinele de difuzare 

a presei

Almanahul 
„Scînteia“ 

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 ți importante izbinzi in construcția socialistă, de pu
ternică afirmare a României pe plan mondial.

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

■ Evenimente istorice, pagini evocatoare : „Unirea — națiunea a 
făcut-o" ; Eroi legendari ai libertății ți Unirii - Doua veacuri de 
la revoluția din Transilvania condusă de Horea, Cloșca ți Crițan ; 
1 Mai 1939 - măreață zi de luptă a muncitorimii române.

■ Un tribunal cu sute de milioane de Judecători se pronunță in 
numele dreptului la viață : Europa - fără rachete nucleare I - 
Probele prezentate in această instanță a popoarelor : propunerile 
de înaltă autoritate internațională ale României socialiste, opinii 
realiste ale unor personalități ale lumii contemporane, înflăcărate 
apeluri la rațiune — toate reflectînd o profundă răspundere pen
tru destinele umanității.

■ Istoria se scrie sub ochii noștri — o cronologie selectivă a eveni
mentelor la care am fost martori ți părtași în anul 1983.

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

■ Citeva invitații la explorări captivante : Natura - aurul vieții, Peț- 
terile României, Călătorie in viitorul apropiat al Deltei Dunării ți 
Arhiva de sub vatra țării.

■ Almanahul „Scînteia" prezintă un larg panoramic științific : Ce 
oferă genetica și ce perspective deschide agriculturii ingineria ge 
netică ; Elogiul matematicii ; O călătorie spre centrul Pâmintului ; 
O incursiune in misterele gravitației ; Invitați ai Almanahului „Sein- 
teia", savanți de renume, fac o fascinantă incursiune in lumea ato
mului, a celulei și a roboților.

■ Speranțele lumii in anul 2000... ți anul 2000 In speranțele lumii. 
O inedită călătorie prin „tunelul timpului".

■ Dosare in actualitate : Intre luminile multicolore ale vitrinelor ți 
lumina neagră a realităților din lumea capitalului ; Orațele viito
rului ; Frumoasa ți tenacea bătălie a omului pentru sănătate.

■ Reporteri în 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 des
pre promovarea fotbalului in rindul copiilor ți juniorilor realizată 
cu sprijinul U.E.F.A.

■ Știți cum să vă mențineți tinerețea ? Un mini-ghid de prevenire a 
imbâtrinirii premature : Invățați să adăugați ani vieții ți viață ani
lor.

■ Rubrici de larg interes : Breviar Juridic, Faptul divers și Din caietul 
grefierului.

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1984
400 de pagini bogat ilustrate, 

într-o nouă și atrăgătoare prezentare grafică

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Miu Dobrescu. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Benedetto Santa- 
relli, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

16,00 Agrozootehnla pe Înțelesul tuturor 
(parțial color). îndrumări tehnice 
pentru lucrătorii din agricultură 
• Culturi succesive de floarea- 
soarelul

16.20 Desene animate
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Orizont tehnlco-ștllnțlflc
20,40 Teatru TV : „Prima zi a ultimei 

luni" de Iile Ștefan Domașnea 
(color). Premieră pe țară

22,00 La zi In 600 de secunde
22,10 Farmecul muzicii
22.20 Telejurnal (parțial color) •
22.30 închiderea programului

pentru creațiile de debut, acordate 
de Asociația din Iași a scriitorilor ; 
pentru poezie — de către revista 
„Convorbiri literare" și de Stu
dioul de radioteleviziune Iași — 
pentru cea mai bună lucrare muzi
cală pe versuri de Mihai Eminescu 
(lucrare prezentată în cadrul con
certului spectacol).

în programul actualei ediții a fi
gurat și o sesiune de comunicări 
științifice, cu tema „Dimensiunile 
patriotice ale creației eminesciene", 
întîlniri ale scriitorilor invitați din 
întreaga tară cu muncitori de la 
întreprinderea de tricotaje „Moldo
va" și Combinatul de utilai greu, cu 
elevi ai Liceului „Mihai Eminescu" 
din Iași. Liceul industrial „Victoria" 
și cooperatori din comuna Ciurea. 
lansarea la Casa cărții a unui vo
lum (Perpessiclus) din colecția 
„Eminesciana" a Editurii „Juni
mea", un spectacol intitulat „Marea 
Unire", recitalul de poezie din 
creația marelui nostru poet.

Manifestările consacrate poeziei 
românești au continuat duminică. 
Despre „100 de ani de la apariția 
poemului «Luceafărul»" a vorbit, la 
Muzeul de literatură al Moldovei 
(Casa Pogor), prof. univ. Constantin 
Ciopraga. iar criticul și istoricul li
terar Mihai Drăgan despre „100 de 
ani de la apariția ediției Maiorescu 
a poeziei eminesciene". Au mai fost 
organizate întîlniri la Centrul ex- 
pozițional „Eminescu" din Copou și 
alte acțiuni menite să pună în 
valoare opera luceafărului poeziei 
românești, să contribuie la fructi
ficarea valorilor tezaurului spiritual 
național — în perspectiva impera
tivelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

M ANOLE CORCACI 
corespondentul „Scinteii"

•f
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Rubrică reolizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scînteii*
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Republicii Socialiste a

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat corespondentului special al ziarului „The New York Times" - S.U.A.

(Urmare din pag. I)
tnmînînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul U TIN SEIN a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
calde urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate 
continuă pentru tara noastră din 
partea președintelui Republicii Socia
liste a Uniunii Birmane, U San Yu.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador se arată că se simte profund 
onorat și privilegiat să fie învestit 
cu înalta misiune de a reprezenta 
Republica Socialistă a Uniunii Bir
mane în Republica Socialistă Româ
nia, tară bogată în istorie, cultură și 
tradiție, că, în pofida distanței geo
grafice, între Birmania și România 
s-au stabilit relații strînse de priete
nie care se dezvoltă în mod constant.

(Urmare din pag. I)
înmînînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul MOHAMED SAID EL
SA YED a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urări de sănăta
te și fericire și de noi succese în no
bila sa activitate din partea preșe
dintelui Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador sînt subliniate relațiile de pri
etenie statornicite între Republica 
Arabă Egipt și Republica Socialistă 
România, subliniindu-se importanța 
deosebită a legăturilor strînse dintre 
președintele Mohamed Hosni Muba
rak și președintele Nicolae Ceaușescu 
în impulsionarea și dezvoltarea con
tinuă a acestor raporturi în toate 
domeniile, în concordanță deplină cu 
Interesele majore ale popoarelor 
egiptean și român.

în cuvîntare este evidențiată pre
țuirea deosebită pe care poporul 
egiptean o dă eforturilor președin

(Urmare din pag. I)
înmînînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul HARTMUT SCHULTZE 
BOYSEN a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald și priete
nesc salut din partea președintelui 
Republicii Federale Germania, Karl 
Carstens, și a cancelarului federal, 
Helmut Kohl.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador se subliniază că numeroasele 
întîlniri între personalitățile politice 
din cele două țări au contribuit în 
mod hotărîtor la promovarea ra
porturilor dintre R.F. Germania șl 
România, pe baza principiilor egali
tății în drepturi și respectării 
Independenței naționale.

Este subliniată, totodată, importan
ța deosebită pe care guvernul vest- 
german o acordă intensificării în 
continuare a cooperării economice, 
a colaborării pe tărîmul culturii și în 
alte domenii dintre R.F. Germania și 
România, în interesul ambelor țări, 
al destinderii, păcii și colaborării în 
Europa și în lume.

în continuare, este exprimată hotă
rîrea ambasadorului de a acționa 
pentru extinderea și întărirea per

Ambasadorul birmanez a arătat că 
va face totul pentru promovarea con
tinuă a relațiilor de prietenie dintre 
România și Birmania.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUSESCU 
a mulțumit pentru salutul transmis 
și a adresat la rîndul său președin
telui U San Yu cele mai bune urări 
de fericire și sănătate personală, iar 
poporului birmanez prieten urări de 
pace și prosperitate.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român se subliniază că 
România situează ferm Ia baza rela
țiilor sale cu celelalte state princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, nerecurgerii la forță și ame
nințarea cu forța, respectarea dreptu- 

Ambasadorul Republicii Arabe Egipt
telui Nicolae Ceaușescu pentru rea
lizarea aspirațiilor de progres și dez
voltare independentă ale poporului 
român, pentru eliminarea încordării 
internaționale și înfăptuirea dezar
mării, securității și păcii în lume.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările ce i-au 
fost transmise și a adresat la rîndul 
său președintelui Mohamed Hosni 
Mubarak cele mai bune urări de să
nătate, de succese în întreaga acti
vitate, iar poporului egiptean prie
ten urări de prosperitate si pace.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se subliniază satis
facția fată de cursul ascendent al 
raporturilor tradiționale, de priete
nie Și strînsă cooperare, statornicite 
între țările noastre, raporturi care 
au căpătat, an de an, dimensiuni tot 
mai largi. Este reliefată importanța 
recentei vizite oficiale pe care a 
efectuat-o în Egipt, a întîlnirilor și 
convorbirilor avute cu președintele 
Mubarak și subliniată hotărîrea 

Ambasadorul Republicii Federale
manentă a legăturilor fructuoase din- ’ 
tre R. F. Germania și România.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU i 
a adresat, la rîndul său, președinte
lui federal Karl Carstens și cance
larului federal Helmut Kohl cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire.

în cuvîntarea șefului statului ro
mân este relevat cursul ascendent pe 
care l-au cunoscut în ultimii ani. r-e- ‘ 
lațiile de prietenie și colaborare din
tre România și Republica Federală ’ 
Germania și subliniată satisfacția 
față de raporturile dintre țările L 
noastre, care s-au dezvoltat continuu 
pe baza documentelor și înțelegerilor 
convenite cu prilejul vizitei efectuate 
în Republica Federală Germania și 
al vizitelor întreprinse în România 
de președintele, de cancelarul și de 
vicecancelarul Republicii Federale 
Germania. Este menționată aprecie
rea că există toate condițiile pentru 
că raporturile, pe multiple planuri, 
dintre cele două țări să se dezvolte 
și mai puternic în viitor, pe baze 
reciproc avantajoase, în interesul po
poarelor noastre, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

în cuvîntare se subliniază că

Uniunii Birmane
lui fiecărui popor de a fi stăpin pe 
bogățiile naționale, pe destinele sale. 
Pe baza acestor principii, relațiile 
româno-birmaneze s-au dezvoltat in 
ultimii ani. Este relevată aprecierea 
că există perspective pentru intensi
ficarea in continuare și adîncirea re
porturilor dintre cele două țări, în
deosebi pe plan economic, în inte
resul celor două popoare, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Șeful statului român a urat noului 
ambasador succes deplin în misiu
nea ce i-a fost încredințată și l-a 
asigurat de întregul sprijin al Con
siliului de Stat, al guvernului român 
și al său personal.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare a avut loc o con
vorbire cordială între președintele 
României și ambasadorul birmanez.

României de a face totul pentru re
alizarea în cele mal bune condiții a 
prevederilor înscrise în documente
le convenite cu prilejul acestei vizi
te, prevederi care corespund intere
selor de progres ale popoarelor ro
mân și egiptean și, totodată, servesc 
cauza păcii și conlucrării în lume, 

în cuvîntare este reafirmată pozi
ția țării noastre privind reglementa
rea pe cale politică a situației din 
Orientul Mijlociu, pentru realizarea 
unei păci trainice și juste în a- 
ceastă zonă, precum și în legătură 
cu soluționarea marilor probleme 
ale lumii contemporane.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat noului ambasador succes în mi
siunea ce i-a fost încredințată și l-a 
asigurat de întregul sprijin al Con
siliului de Stat, al guvernului român 
și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare a avut loc o 
convorbire cordială între președin
tele Nicolae Ceaușescu si ambasado
rul Mohamed Said El-Sayed.

Germania
România socialistă, acordă o atenție 
deosebită problemelor complexe din 
viața internațională și acționează cu 
toată fermitatea, conlucrând strîns cu 
celelalte popoare, pentru oprirea 
agravării situației internaționale, 
pentru reluarea și dezvoltarea poli
ticii de destindere, colaborare și 
pace.

Șeful statului român a urat noului 
ambasador succese în misiunea ce 
i-â fost încredințată și ■ l-a asigurat 
de întregul sprijin al Consiliului de 
Stat;' al guvernului român și- al său 
personal.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare a avut loc o con
vorbire cordială între președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și ambasadorul 
Republicii Federale Germania, Hart
mut Schultze Boysen.

★

La solemnitățile prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbirile 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
ambasadorii țărilor respective au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru Apos- 
toiu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

(Urmare din pag. I)
participa activ la soluționarea dife
ritelor probleme internaționale.

în momentul de față, intr-adevăr, 
problema fundamentală este aceea 
a opririi cursei înarmărilor, a tre
cerii la dezarmare, și în primul 
rînd la dezarmarea nucleară, asi
gurarea unei păci trainice. S-ar 
putea spune că problema păcii con
stituie factorul hotărîtor pentru so
luționarea diferitelor probleme com
plexe ale vieții internaționale, pen
tru depășirea crizei economice și 
pentru progresul economico-social 
al popoarelor. în acest sens, ne-am 
pronunțat întotdeauna și ne pro
nunțăm consecvent pentru desfiin
țarea blocurilor militare. Dealtfel, 
trebuie să menționez că, încă la în
ființarea Tratatului de la Varșovia, 
în actul său constitutiv s-a prevăzut 
că el își va înceta existența odată 
cu desființarea Pactului N.A.T.O. în 
nenumărate rînduri, inclusiv în 
acest an, țările din Tratatul de la 
Varșovia au făcut propuneri pentru 
a se trece la desființarea concomi
tentă a celor două blocuri militare. 
Noi considerăm că una din cauzele 
încordării actuale o reprezintă și 
existența celor două blocuri mili
tare diametral opuse. Deci desfiin
țarea lor va contribui mult la dimi
nuarea încordării, a neîncrederii, va 

.favoriza politica de destindere, de 
colaborare și de pace.

Am arătat mai înainte că ne pro
nunțăm pentru soluționarea tuturor 
problemelor pe calea tratativelor, 
pentru respectarea independenței și 
pentru neamestecul în treburile in
terne ale altor țări. Deci conside
răm că și conflictele existente tre
buie soluționate în același sens — 
mă refer atît la Orientul Mijlociu, 
la războiul dintre Irak și Iran, la 
problemele din America Centrală, 
cît și la Afganistan și la Indochina, 
pentru că — în fond — toate aces
tea constituie factori care duc la 
încordare. Ele trebuie soluționate pe 
calea tratativelor pașnice, respec- 
tîndu-se independența popoarelor și 
principiile neamestecului în trebu
rile interne.

Apreciem că este posibil să se 
realizeze progrese pe calea depă
șirii conflictelor și a problemelor 
existente, pentru că opinia publică, 
popoarele din toate țările — atît din 
Est, cît și din Vest, precum și din 
țările în curs de dezvoltare — 
se pronunță cu hotărîre pentru co
laborare și pentru pace. Sperăm că, 
pe această bază, guvernele, inclu
siv cele două blocuri militare, vor 
înțelege că trebuie să treacă la o 
politică nouă, să țină seama de 
faptul că interesele popoarelor im
pun colaborarea între toate țările, 
fără deosebire de orînduire socială, 
impun o politică de dezarmare și de 
pace.

ÎNTREBARE: Găsiți, dom
nule președinte, că acest curs 
independent al politicii externe 
a României, care are particu
larități pe care nu le găsim in 
alte țări socialiste, își are sor
gintea numai în istoria națio
nală ?

RĂSPUNS : Desigur, în primul 
rînd, ar trebui să spun că politica 
externă a României rezidă din în
suși felul de viață, de existență al 
poporului român, din orînduirea so
cialistă a României. însăși în con
cepția socialismului, problemele fău
ririi unei lumi a egalității, a drep
tății, a colaborării egale, proble
mele păcii și înlăturării războaielor 
s-au situat, de la primele începu

turi, pe primul plan — și ele consti
tuie și acum principiile de bază ale 
societății pe care o edificăm în 
România. Desigur, la acestea trebuie 
adăugată și dezvoltarea istorică a 
poporului român, a țării noastre, 
care a cunoscut multă vreme do
minația străină, a trebuit să ducă 
lupte îndelungate pentru a-și cîștiga 
independența. Recent am vorbit însă 
pe larg despre aceste probleme și 
nu vreau să insist acum asupra lor.

Fără îndoială că toate acestea au 
avut și au un anumit rol în politica 
externă a României, în insistența cu 
care România acționează pentru 
respectarea neabătută a independen
ței fiecărui popor.

Noi avem ferma convingere că nu
mai respectîndu-se independența fie
cărei națiuni se poate realiza o co
laborare reciproc avantajoasă, se 
poate asigura progresul economico- 
social al fiecărui popor, se poate 
asigura pacea. Orice încălcare a in
dependenței unui popor — și aceasta 
o putem constata de-a lungul în
tregii istorii — nu poate duce decît 
la noi și noi conflicte, avînd în ve
dere că nici un popor nu a acceptat 
și nu va accepta niciodată să-și piar
dă independența și să trăiască în 
condiții de subjugare, că, mai de
vreme sau mai tîrziu, el se va ri
dica cu toată forța pentru a-și do- 
bîndi independența națională. De 
aceea, pentru a avea pace, trebuie 
să se asigure independența popoa
relor.

Nu aș putea spune că numai 
România duce o asemenea politică. 
Dimpotrivă, cred că aceasta o găsim, 
într-o măsură mai mare sau mai 
mică, în toate țările socialiste, în 
toate țările în curs de dezvoltare, în 
toate țările care și-au dobîndit nu 
de mult independența și luptă pen
tru a și-o consolida; dar o găsim 
chiar în țările dezvoltate. Chiar în 
țările din N.A.T.O., dacă analizăm 
manifestarea politicii unui stat sau 
altul, întîlnim, într-o formă sau alta, 
manifestări active pentru păstrarea 
și consolidarea independenței. Deci 
problema independenței fiecărei na
țiuni, a unei țări — chiar dacă 
aceasta participă, într-o formă sau 
alta, în diferite organisme de cola
borare economică, politică sau mili
tară — continuă să rămînă una din 
orientările fundamentale ale fiecărui 
stat

Vreau să fiu bine înțeles: punînd 
problema independenței, noi nu în
țelegem prin aceasta a duce o po
litică de izolare. Dimpotrivă, noi 
sîntem pentru o largă colaborare cu 
toate statele lumii. Vorbind de inde
pendență, noi înțelegem că aceasta 
presupune o conlucrare largă econo
mică, științifică, culturală cu alte 
state, inclusiv participarea și conlu
crarea în diferite organisme regio
nale și internaționale — așa cum, 
dealtfel, România participă în 
C.A.E.R., chiar în Tratatul de la Var
șovia, care sperăm că va dispărea 
cît mai curînd.

ÎNTREBARE: Dacă îmi per
miteți, domnule președinte, aș 
face 6 completare. Scopul în
trebării mele a fost și acela de 
a reflecta propria istorie a 
României tn contextul aniver
sării recente a 65 de ani de la 
crearea statului național unitar 
român.

RĂSPUNS: Am menționat că vre
me îndelungată România a fost sub 
dominația străină. în cele mai grele 
timpuri însă Principatele românești 
chiar atunci cînd erau separate 
și-au păstrat o anumită indepen
dență sau autonomie. în toată aceas

tă perioadă au avut loc continuu ac
țiuni pentru realizarea unității tutu
ror principatelor românești, a între
gului popor, pentru făurirea unui 
stat național unitar. Idealul de uni
tate a poporului român și-a găsit o 
înaltă expresie în unirea — pentru 
prima dată in istoria noastră națio
nală — a celor trei principate româ
nești, Muntenia, Transilvania și Mol
dova, în anul 1600, de către marele 
voievod Mihai Viteazul. împrejură
rile istorice, mai cu seamă interven
ția marilor imperii ale vremii, au 
dus la desființarea, la scurt timp, a 
statului centralizat realizat de Mihai 
Viteazul, dar ideea unirii țărilor ro
mânești, idealul făuririi unui stat 
unitar puternic și independent au ră
mas mereu vii în conștiința poporu
lui, i-au întărit continuu voința de 
luptă. Un moment de importanță 
deosebită l-a constituit unirea — la 
24 ianuarie 1859 — a Moldovei cu 
Muntenia, care a dus Ia crearea sta
tului național român modern. Aceas
ta a avut o uriașă însemnătate pen
tru evoluția social-politică a poporu
lui nostru, pentru dezvoltarea for
țelor de producție și angajarea 
României pe drumul civilizației mo
derne, constituind un moment epocal 
în procesul plămădirii statului 
unitar român. O etapă calitativ 
superioară în dezvoltarea societății 
românești a fost marcată de către 
dobîndirea independenței de stat a 
României în 1877, prin lupta armată 
a poporului împotriva imperiului 
otoman. Cucerirea independenței a 
inaugurat o eră nouă în existența 
României, în afirmarea națiunii ro
mâne pe calea progresului și civili
zației materiale și spirituale, în par
ticiparea sa la viața comunității in
ternaționale a popoarelor libere. 
Existenta statului național român și 
cucerirea independenței au exercitat 
o puternică atracție asupra români
lor care se aflau sub dominația im
periului austro-ungar. Aceasta a dus 
îa intensificarea luptei împotriva do
minației străine, pentru făurirea sta
tului național unitar român. La 1 De
cembrie 1918, ca act al voinței în
tregului popor, a fost realizat statul 
național unitar român. Desfășurarea 
evenimentelor istorice a demonstrat 
cu putere că marea Unire de la 1 De
cembrie 1918, care a dus la crearea 
statului național unitar român, a 
fost rezultatul nemijlocit al luptei 
hotărîte a celor mai largi mase popu
lare, a întregii noastre națiuni, un 
act în deplină concordanță cu drep
turile inalienabile ale românilor, cu 
cerințele legice ale dezvdltării isto- 
ricO-sociale. Conferința de pace, în
cheiată în 1920, la doi ani după rea
lizarea de fapt a unirii Transilva
niei cu România, și Tratatul de la 
Trianon, n-au făcut decît să con
sfințească o realitate concretă, 
obiectivă. Deci, în fapt. Unirea nu 
a fost dobîndită la masa tratative
lor, ea a fost hotărîtă și realizată 
prin lupta maselor populare din 
Transilvania și România încă din 
1918. Dealtfel, mulți conducători de 
state șl guverne dintr-o serie de 
țări — printre care și președintele 
de atunci al Statelor Unite. Woodrow 
Wilson — precum și alte importante 
personalități ale vieții politice in
ternaționale au recunoscut în mod 
unanim legitimitatea unirii români
lor și și-au declarat sprijinul total 
fată de statul național unitar ro
mân.

Chiar de atunci, din primele mo
mente ale constituirii sale ca stat 
național unitar, România a afirmat 
cu toată claritatea că va duce o po
litică de bună vecinătate, de prie

tenie cu toți vecinii săi, că nu va 
acționa niciodată împotriva altor 
popoare, dar că își va apăra cu ho- 
tărîre în toate împrejurările inde
pendența și unitatea.

Trecerea la construcția socialistă 
nu a făcut decît să întărească uni
tatea, independența României și să 
dea — aș putea spune — noi di
mensiuni politicii de independență, 
concepută, așa cum am mai men
ționat, nu ca o politică de izolare, 
ci de colaborare largă cu alte po
poare pe principiile deplinei ega
lități în drepturi și neamestecului in 
treburile interne.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, apreciați că sint in 
continuare perspective favora
bile pentru dezvoltarea relații
lor țării dumneavoastră pe 
multiple planuri, atît cu țările 
socialiste, cit și cu țările occi
dentale?

RĂSPUNS : Relațiile internațio
nale ale României le-aș putea con
sidera bune, chiar foarte bune, atît 
cu țările socialiste, cît și cu țările 
occidentale și celelalte țări ale lu
mii. Avem în vedere să acționăm și 
în continuare pentru extinderea 
largă a colaborării cu țările socia
liste. atît în cadrul C.A.E.R., cît și 
cu statele socialiste care nu sînt in 
C.A.E.R.

Am mai menționat că punem un 
mare accent pe relațiile cu țările în 
curs de dezvoltare și cu țările nea
liniate. Și actualmente dezvoltăm cu 
aceste țări o largă colaborare eco
nomică, tehnico-științifică și cultu
rală — și prevedem să intensificăm 
această colaborare, cu atît mai mult 
cu cît România este ea însăși o țară 
socialistă în curs de dezvoltare, 
înscriem aceste relații și în lupta 
comună pentru lichidarea subdez
voltării, pentru o nouă ordine eco
nomică mondială.

Avem relații bune cu țările occi
dentale, inclusiv cu Statele Unite 
ale Americii. Desigur, există deose
biri de orînduiri sociale ; dar, așa 
cum am mai menționat, consider că 
acestea nu trebuie să constituie în 
nici un feT un obstacol în calea dez
voltării unor relații bilaterale ac
tive — în domeniile economic, teh- 
nico-științific, cultural, în schim
burile de persoane — cît și a con
lucrării pe plan internațional, în 
vederea soluționării diferitelor pro
bleme.

în ce ne privește, noi ne propu
nem să acționăm și în viitor pentru 
a extinde și mai mult aceste relații, 
considerînd că ele corespund deo
potrivă atît intereselor României, cit 
și ale țărilor respective.

Desigur, nu scăpăm din vedere 
faptul că încordarea la care s-a 
ajuns în viața internațională, in
tensificarea cursei înarmărilor pot 
să afecteze dezvoltarea unei bune 
colaborări intre popoare. De aceea 
acordăm o mare .atenție probleme
lor dezarmării, pojitipii de colabo
rare, de destindere și de pace — 
— pentru că ele constituie factori 
fundamentali pentru o bună colabo
rare în toate domeniile. Sperăm că 
viitorul să demonstreze justețea po
liticii României și ca principiile aces
tei politici să se afirme cu mai multă 
putere si să fie respectate de toate 
statele.

Doresc să închei rugîndu-vă să 
transmiteți cititorilor ziarului dum
neavoastră salutul meu cordial șl 
cele mai bune urări de progres, 
prosperitate și pace.

VACANTELE LUNII DECEMBRIE • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Inaugurată cu o lună în urmă, 
rubrica de fată a și început să 
aibă... corespondenți. Un cititor din 
Craiova, Paul Marinescu. se grăbeș
te să ne critice că „nu am aflat 
pină acum nimic despre noutățile 
sezonului de iarnă, care interesează 
un număr mare de amatori ai va
cantelor și sporturilor albe". Citi
torul nostru are dreptate si. în cele 
ce urmează, vom satisface o parte 
din cerințele formulate de el.

Deci, care sînt particularitățile 
vacantelor lunii decembrie si, pe un 
plan mai larg, ale sezonului turis
tic de iarnă ?

Informațiile primite de la direc
ția de resort din Ministerul Turis
mului conduc la cîteva elemente 
sintetice care merită să fie cunoscu
te mai bine.

Primul este acela că luna decem
brie reprezintă începutul sezonului 
de vîrf al anotimpului alb. Asta 
înseamnă că luna se împarte, prac
tic. în două perioade distincte. Pină 
la 20 decembrie este o perioadă 
cind în nici o stațiune nu apare 
„criza de locuri". Deci. în acest in
terval solicitantii de vacante pot 
obține locuri de la filialele și agen
țiile de turism pentru oricare din 
cele peste 60 de stațiuni montane 
și balneoclimatice. întrucît opțiu
nea de vacantă pentru 
rioadă este legată și 
sau neapariția zăpezii, 
formați că în stațiuni 
Bușteni. Predeal, Poiana 
Borșa, Izvoare. Păltiniș.
Vatra Dornei ș.a.. mult așteptatul 
decor hibernal e prezent cu toate 
cele necesare. între 20—31 decem
brie este ceea ce se cheamă „vîrful 

^de sezon". Obținerea de locuri pen-

această pe- 
de 
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apariția 
fost in- 
Sinaia, 

Brașov, 
Tușnad,

tru această perioadă devine — după 
Opinia organizatorilor turismului — 
o problemă. De ce ? Pentru că a- 
ceastă parte a lunii decembrie 
este cel mai mult solicitată 
încă din perioada de contrac
tare. care are loc în timpul... 
verii. Așa se explică faptul 
că pentru acest interval toate 
oficiile județene de turism au con
tractat locuri cu majoritatea sta
țiunilor ; de asemenea, inspectora
tele școlare și birourile de turism 
pentru tineret. în stațiunile în care 
vor exista disponibilități — dacă 
vor exista — ele vor fi transmise 
în cel mai scurt timp spre valori
ficare agențiilor șl filialelor de tu
rism.

Al doilea element care merită să 
fie reținut se referă la punerea la 
punct a bazei materiale a sporturi
lor de i^rnă. în toate stațiunile 
montane s-au efectuat amenajări și 
extinderi ale pîrtiilor de schi, ale 
patinoarelor, ale traseelor de dru
meție montană. în zona platoului 
Bucegilor, pe lingă pirtiile „clasi
ce", destinate în special sportivilor 
de performantă și schiorilor avan
sați, au fost amenajați peste 10 km 
pîrtii pentru schiorii amatori ; ace
leași măsuri s-au luat și în zona 
Predealului. De asemenea, s-a în
cheiat amenajarea pîrtiei de sub 
telefericul de la Vatra Dornei. Sîn
tem informați, totodată, că s-au 
terminat în toate stațiunile reviziile 
și reparațiile mijloacelor de tran
sport pe cablu. Ceea ce înseamnă 
că posesorii de bilete de vacanțe 
în luna decembrie vor putea bene
ficia și de „mîna de ajutor", atît 
de eficientă pentru cîștigarea de 
timp, a... mecanizării. O altă in
formație de mare utilitate : toate

stațiunile montane și-au reparat șl 
îmbogățit zestrea materialului spor
tiv de inchiriat. Există obligația ca 
stațiunile mult solicitate pentru 
practicarea sporturilor de 
ia în continuare măsuri 
putea face față cît mai 
turor solicitărilor.

Al treilea element este 
două evenimente tradiționale : 
canța de iarnă a elevilor și studen
ților și revelionul. Aflăm că în 
baza materială a unităților Minis
terului Turismului își vor petrece 
vacanța, în tabere, peste 30 000 de 
elevi și studenti. Stațiunile cele 
mai bogate în tineri pe timpul va
canței vor fi Sinaia. Slănic Moldo
va, Călimănești-Căciulata, Hercu- 
lane, Tușnad, Păltiniș, Durău. Pre
deal, Lacu Roșu ș.a. Vești îmbucu
rătoare și pentru amatorii de reve- 
lioane. Circa 100 000 de oameni ai 
muncii își vor petrece noaptea de 
la cumpăna dintre ani în toate ti
purile de unități aflate în patri
moniul Ministerului Turismului. 
Pentru organizatorii revel ioanelor 
a și început „numărătoarea in
versă". Produsele care vor alcătui 
meniul specific unui asemenea eve
niment se află în depozitele unită
ților. Și o informație legată de ta
rifele pentru masa din noaptea 
Anului Nou. Ele sînt cuprinse în
tre 100—500 lei, răspunzînd, astfel, 
tuturor categoriilor de solicitanți.

Așadar, luna decembrie debutea
ză, după aprecierile organizatori
lor de turism, sub auspicii favora
bile. Rămîne ca și dv., beneficia
rii, să vă convingeți de acest lu
cru șl să-l confirmați rubricii 
noastre.
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Constantin PRIESCU

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,30; (sala Atelier) : Rime de mătase
— 19.
• Opera Română (13 18 57) : Carmen
— 181
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Voie
vodul țiganilor — 19.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19.30; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Furtuna — 19,30.
O Teatrul Mic (14 70 81) : Nu pot să 
dorm — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.

• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 19. 
O Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 19,30; (sala 
Studio) : Trăsura la scară — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint 
al dv. — 20; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Fotbal, muzică, umor — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00): Ghiocel... mărgăritare — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Take, lanke șl Cadir — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55, la 
Tehnic-club) : Cine se teme de cro
codil 7 — 15.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 17; (sala Tea
trului „Ion Vasilescu") : Punguța cu 
doi bani — 10.

• Estrada Armatei (13 60 64) : Estrada 
In croazieră — 16,30; 19,30.

cine
• O lebădă lama : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, MELODIA (12 06 88) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 16; 18; 20.
• Actorul șl sălbaticii : UNION 
(13 49 04) — 9; 13; 16; 19.
• Neamul Șoimăreștilor : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 18,30.
• Felix și Otilia : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18,30.
• Căruța cu mere : PACEA (60 30 85) 
— 15,30; 17,30; 19,30.

FOTBAL : Divizionarele „B“ au încheiat prima parte 
a campionatului

Rezultate înregistrate în ultima e- 
tapă a turului diviziei B la fotbal : 
SERIA I : Ceahlăul Piatra Neamț — 
Olimpia Rm. Sărat 2—0 ; Gloria 
Bistrița — Unirea Slobozia 4—0 : 
Unirea Dinamo Focșani — C.S.M. 
Suceava 1—2 ; Prahova Ploiești — 
C.S. Botoșani 3—1 ; F.C.M. Pro
gresul Brăila — Delta Tulcea 4—1 ; 
F.C, Constanța — Gloria Buzău 1—1; 
Oțelul Galați — Partizanul Bacău 
6—0 ; C.S.M. Borzești — Chimia Făl
ticeni 2—2 ; Dunărea Călărași — Me
talul Plopeni 1—0. în clasament con
duce Gloria Buzău — 28 puncte, ur
mată de Gloria Bistrița — 22 punc
te ; SERIA A II-A : Gaz metan Me
diaș — ROVA Roșiori 3—0 ; Auto
matica București — F.C.M. Brașov 
1—3 ; 
tori a 
T.C.I. 
0—0 ;
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 1—0 ; Șoi-

Carpați Mîrșa — Dinamo Vic- 
București 0—1 ; Constructorul 
Craiova — Chimica Tîrnăveni 
Progresul Vulcan București —

mii I.P.A. Sibiu — Metalul Bucu
rești 4—0 ; I.P. Aluminiu Slatina — 
Unirea Alexandria 0—0 ; Nitramonia 
Făgăraș — Autobuzul București 0—0; 
Chimia Tr. Măgurele — Avîntul Re
ghin 1—0. tn clasament conduce 
F.C.M. Brașov — 27 puncte, urma
tă de Șoimii I.P.A, Sibiu 23 punc
te ; SERIA A III-A : Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — C.F.R. Timișoara 
3—1 ; Minerul Cavnic — C.S.M. Re
șița 0—0 ; Minerul Motru — Armă
tura Zalău 1—0 ; Aurul Brad — So
meșul Satu Mare 2—0 ; U.T. Arad — 
Universitatea Cluj-Napoca 2—1 ; 
C.F.R. Victoria Caransebeș — Mine
rul Lupeni 2—0; Olimpia Satu 
Mare — Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii 2—0 ; Politehnica Timișoara — 
Rapid Arad 5—0 ; Gloria Reșița — 
Metalurgistul Cugir 3—0. In clasa
ment conduce C.S.M. Reșița — 23 
puncte, urmată de Politehnica Timi
șoara și Universitatea Cluj-Napoca 
— 22 puncte.

IN CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL FEMININ

Azi, România - R.D.G.
La Chorzow (Polonia), în cadrul 

campionatului mondial feminin de 
handbal (grupa valorică B) s-a 
disputat meciul dintre selecționate
le României și’ Danemarcei. Scor ; 
18—17 (8—9) în favoarea handbalis
telor românce. Azi are loc derbiul 
seriei I : România — R.D. Germană 
(ambele echipe neînvinse în acest 
campionat).

La solicitarea mai multor cititori, 
facem următoarele precizări cu pri
vire la sistemul de desfășurare a 
campionatului mondial de handbal 
feminin : grupa valorică B (care se

dispută în Polonia) cuprinde 12 for
mații reprezentative care nu au a- 
vut loc în grupa valorică A. Acum, 
grupa B se joacă în două serii de 
cîte 6 echipe, naționala noastră fă- 
cînd parte din seria întîi. în ziua 
de 14 decembrie vor avea loc în- 
tîlnirile pentru locurile 7—12 (la 
Chorzow), iar în 15 decembrie (la 
Katowice) partidele pentru locurile 
1—6. (Flecare echipă din seria I va 
juca în compania echipei care ocu
pă locul corespunzător în seria a 
doua). Echipa cîștigătoare a turneu
lui se califică pentru olimpiadă.

CALEIDOSCOP
• Comentind victoria tenismanului 

suedez Mats Wilander in campiona
tele internaționale ale Australiei, 
desfășurate la Melbourne, agențiile 
de presă consideră că succesiunea 
lui _ Bjorn Borg a fost asigurată ; 
tinărul compatriot (19 ani), remarcat 
in urmă cu un an prin victoria in 
turneul de la Roland Garros, a ob
ținut in acest an un nou succes de 
prestigiu, de data aceasta pe teren 
gazonat. Performanța lui Wilander 
este cu atît mai valoroasă cu cit a 
cîștigat turneul de la Melbourne 
după ce i-a învins clar pe principalii 
doi favoriți. El l-a eliminat in semi
finale cu 4—6, 6—3, 6—4, 6—3 pe a- 
mericanul John McEnroe, cotat drept 
cel mai bun jucător din lume pe te
ren cu iarbă, iar in finală l-a întrecut 
cu 6—1, 6—4, 6—4 pe campionul 
cehoslovac Ivan Lendl. Pină acum 
tinărul campion suedez a urmat un 
parcurs identic cu cel al lui Borg, 
dovedindu-se la fel de talentat și 
dacă va reuși să cucerească cu echi
pa Suediei și „Cupa Davis“ are toate 
șansele să fie desemnat drept cam
pion mondial în acest an.
• Pe marginea finalei „Cupei in

tercontinentale" la fotbal, disputată

• în cadrul concursului interna
țional de lupte greco-romane, des
fășurat în localitatea suedeză Hapa- 
randa, sportivul român Ștefan Rusu 
s-a clasat pe primul loc la catego
ria 74 kg. De asemenea, a terminat 
învingător și Vasile Andrei, la ca
tegoria 100 kg. Iile Matei (90 kg) și 
Victor Doiipschi (peste 100 kg) au 
ocupat locul doi la categoriile res
pective.

• Serbările galante: VOLGA (79 71 26)
— 9; It,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30.
• Pe malul sting al Dunării albastre:
VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30;
19,30.
O Fructe de pădure
(14 27 14) — 10,15; 12,15; 14,15:
18,15; 20,15, TOMIS (21 49 46) — 8;
15.45; 18; 20,
• Artista, dolarii și ardelenii : 
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Mihai Viteazul — 9; 13; Lovind o 
pasăre de pradă — 15,45; 17,45; 19,30 : 
ARTA (21 31 86).
• Balul de simbătă seara : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Capturați-i la barieră : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30;
14.30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Lunga cavalcadă către școală :

MIORIȚA 
16,15; 
13,30;

FLA-

TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Procesul de Ia Nflrnberg : STU
DIO (59 53 15) — 10; 14; 18.
• Capcana neobișnuită : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 11,15; 13,15;
15,30; 17,30: 19,45, FAVORIT (45 31 70)
— 8; 12; 14; 16; 18; 20, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.
• Urgent... Secret: GRIVIȚA (17 08 58)
— 8,45; 12,30; 14,15; 16; 18; 20.
• Călătorul cu cătușe : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30.
• Loto-Prono ’82: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Dragostea și regina : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• O afacere murdară : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, SALA MICA A PALATULUI — 
16; 18; 20.

la Tokio între echipa braziliană 
Gremio Porto Alegre, campioana A- 
mericii de Sud, și formația vest-ger- 
mană S.V. Hamburg, deținătoarea 
„Cupei campionilor europeni", co
mentatorul sportiv al agenției France 
Presse notează : „După Nacional 
Montevideo (in 1980), Flamengo Rio 
de Janeiro (1981) și Penarol Montevi
deo (1982), Gremio Porto Alegre a 
devenit a patra formație sud-ameri- 
cană care își înscrie numele printre 
ciștigătoarele trofeului, tn finala de la 
Tokio, urmărită de peste 60 000 de 
spectatori, brazilienii au deschis sco
rul in minutul 37 la o fază in care 
Renato, după ce a driblat doi apără
tori, l-a învins pe portarul Stein, tn 
repriza secundă fotbaliștii vest-ger- 
mani au forțat egalarea, dar efortu
rile lor au fost neutralizate cu succes 
de apărarea foarte vigilentă a echipei 
braziliene. Și totuși, cînd nimeni nu 
se mai aștepta, cu cinci minute înain
te de fluierul final, Shrbder a înscris 
golul egalizator. Succesul formației 
braziliene a fost decis în prelungiri, 
în minutul 93, cînd același Renato, 
în vervă deosebită, a marcat golul 
victoriei".

Campionate - competiții

• Femeia dispărută: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Tunurile din Navarone : CAPITOL 
(16 29 17) — 9,30; 12.30; 16; 19.
• 39 de trepte : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Tess : CENTRAL (14 12 24) — 9;
12,15; 16; 19,15.
• Heidi In oraș — 9; 11; 13; 17,15; 
Elvis — 15; 19,15: DOINA (16 35 38).
• Atenție la gafe ! : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30;
19,30, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Hercule cucerește Atlantida: 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Dublu delict: FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Mitul Fedorei : FLOREASCA 
(33 29 71) — 8,45; 10,15; 14; 16; 18; 20.
• Domnul miliard : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30,

• Finala campionatului republican 
feminin de șah a continuat la Băiie 
Herculane cu runda a 8-a. în care 
Margareta Mureșan a învins-o pe 
Gertrude Baumstark, Gabriela Olă- 
rașu pe Margareta Teodorescu, Ma
rina Pogorevici pe Eleonora Gogîlea, 
Dana Nuțu pe Ligia Jicman, Ma
riana Duminică a pierdut la Sma- 
randa Boicu, iar Mariana Ioniță a 
cîștigat la Voichița Călinescu. A fost 
consemnată remiza în partidele Ga
briela Olteanu — Elisabeta Po- 
lihroniade și Eugenia Ghindă — Iu- 
dit Chiricuțâ.

în clasament conduce Margareta 
Mureșan, cu 6,5 puncte, urmată de 
Marina Pogorevici, Elisabeta Po- 
lihroniade și Gertrude Baumstark — 
cu cîte 5,5 puncte.

17,45
11,15

LIRA

• în runda a VII-a a campiona
tului republican masculin de sah. 
Ghindă a cîștigat la Mărășescu, 
Oltean l-a învins pe Lupu, Foișor a 
pierdut la Griinberg. iar partidele 
Ștefanov — Gheorghiu, Ghițescu — 
Bărbulescu, Pavlov — Stoica s-au 
încheiat remiză. în clasament con
duce Valentin Stoica — 5 puncte, 
urmat de Mihai Ghindă — 4,5 punc
te. Astăzi, de la ora 14,45, la Clubul i 
Mecanică fină din Capitală se joacă j 
partidele rundei a VlII-a.

a
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INTERESELE SUPREME ALE OMENIRII IMPUN:
NAȚIUNILE UNITE

Europa și întreaga lume să fie eliberate
de pericolul atomic!

R. F. GERMANIA ; Campanie națională contra 
noilor arme racheto-nucleare

BONN. — Luni, 
brie, a fost in R. 
nia zi națională de 
potriva amplasării 
nucleare cu rază medie de ac
țiune pe teritoriul țării, zi care a 
marcat încheierea săptăminii de 
acțiune desfășurate sub lozinca 
„NU, rachetelor nucleare in Euro
pa!". Punctul culminant l-au con
stituit manifestațiile de masă in zo
nele bazelor militare americane de 
la Mutlangen și Hausen. Partici
pant — de profesii, vîrste și con
vingeri politice diferite, politicieni.

12 decem- 
F. Germa- 
protest îm- 
de rachete

oameni de știință, oameni de cnl- 
tură — și-au reafirmat dorința și 
năzuința de a trăi intr-o lume fe
rită de 
clear.

Peste 
aprinse, _ .
adevărat lanț al torțelor, de-a lun
gul șoselei Dortmund—Duisburg. 
Demonstrații și mitinguri de pro
test împotriva rachetelor nucleare 
au fost organizate in multe orașe 
ale țării — Bonn, Kiel, Hanovra, 

. Bremen, Hamburg, MQnchen și alte 
localități.

coșmarul unui război nu-

zece mii de făclii au fost 
ingemănîndu-se într-un

JAPONIA : „Să fie apărat 
dreptul la viață I"

TOKIO. — „Nu, armelor nuclea
re!", „Apărați dreptul fundamental 
al omului — dreptul la viață !“ — 
sub aceste lozinci s-a desfășurat in 
orașul nipon Osaka un miting pen
tru pace la care au luat parte 
peste 3 000 de persoane. Consacrat 
aniversării a 35 de ani de la adop
tarea de către O.N.U. a Declarației 
universale a drepturilor omului, 
mitingul s-a constituit într-o amplă 
manifestare in 
cerut încetarea 
nucleare.

cursul căreia s-a 
cursei înarmărilor

S.U.A.:
ANGLIA : Mare manifestație de protest 

la baza militară Greenham Common
LONDRA. — In Jurul bazei mili

tare americane de la Greenham 
Common (Marea Britanie), unde, in 
noiembrie, au fost aduse primele 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune de tip „Cruise" s-a desfă
șurat o mare demonstrație de pro
test împotriva amplasării a noi 
arme nucleare în Europa, informea
ză agenția 
anunțat că

Reuter. Organizatorii au 
la această acțiune ini-

țiată de Campania pentru dezar
mare nucleară, cea mai mare or
ganizație pentru pace din Marea 
Britanie, au participat circa 50 000 
de persoane. O altă demonstrație 
pentru pace, împotriva armelor nu
cleare, s-a desfășurat la baza bri7 
tanică de submarine atomice de la 
Faslane, din nord-vestul Angliei, la 
care au participat citeva mii de 
persoane.

ITALIA Săpiămîna de acțiuni împotriva instalării 
de rachete pe teritoriul țării

„Lanț viu" 
peste fluviul Hudson

WASHINGTON. — O amplă de
monstrație împotriva cursei înar
mărilor nucleare a avut loc lă 
New York, unde participanții au 
format un lanț viu pe podul 
George Washington, peste flu
viul Hudson, relatează agenția As
sociated Press. La Middletown 
(Connecticut) a fost organizat un 
miting de protest împotriva poli
ticii de înarmare nucleară a S.U.A., 
la care — după cum informează 
agenția citată — vorbitorii au sub
liniat în repetate rinduri ideea că 
această politică sporește în mod 
considerabil riscul unei confruntări 
majore.

întrevedere a reprezentantului personal 
al președintelui României 

cu vicepreședintele Argentinei
BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 

Reprezentantul personal al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, la cere
monia instalării președintelui Națiu
nii Argentiniene, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, a avut o întrevedere 
cu Victor Martinez, vicepreședinte al 
Argentinei.

Cu acest prilej s-au evocat bunele 
raporturi de prietenie șî colaborare 
dintre cele două țări și au fost abor
date probleme privind amplificarea 
și diversificarea relațiilor atît pe 
plan bilateral, cît și multilateral.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și cordialitate.

ORIENTUL MIJLOCIU
In Liban continuă ciocnirile intre forțele rivale

ROMA. — Din inițiativa sindica
telor democrate și a unor organi
zații obștești, la Roma a început 
săptămina de acțiuni împotriva am
plasării pe teritoriul țării a rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune. In întreprinderi, instituții, 
școli și universități au avut loc mi
tinguri pentru pace în cursul că
rora s-a subliniat că amplasarea 
rachetelor nucleare americane în

Sicilia contravine intereselor țării. 
Sosirea la baza militară de la Sigo- 
nella a primelor componente ale 
rachetelor nucleare, s-a relevat la 
mitinguri, nu va opri mișcarea 
partizanilor păcii. Acum este mai 
necesar ca oricînd să se intensifice 
această mișcare și să se depună 
maximum de eforturi pentru sto
parea cursei înarmărilor nucleare, 
au declarat vorbitorii.

tntr-o rezoluție a congresului sin
dicatelor cadrelor sanitare din 
S.U.A., care s-a desfășurat la Phila
delphia, se subliniază că amplasa
rea de noi rachete nucleare in Eu
ropa nu constituie decît o nouă și 
amplă escaladare a cursei înarmă
rilor. Delegații la acest congres au 
condamnat planurile de amplasare 
a acestor rachete in Europa, „arme 
care nu fac decit să ducă omenirea 
în pragul unei catastrofe termo
nucleare".
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BEIRUT 12 (Agerpres). — Duelu
rile de artilerie dintre forțele gu
vernamentale libaneze și milițiile 
șiite, reluate duminică noaptea, 
după două zile de acalmie, aU con
tinuat în tot țursul zilei de luni, în 
special în suburbiile din sudul Bei
rutului, informează agențiile Asso
ciated Press și Reuter. De aseme
nea, milițiile druze au continuat 
bombardarea pozițiilor armatei liba
neze din regiunea muntoasă Souk 
El-Gharb, iar zona înălțimilor Shouf 
a fost survolată de avioane de recu
noaștere americane.

Totodată, postul de radio oficial 
Beirut — citat de agenția Associated 
Press — a anunțat că reluarea osti
lităților a zădărnicit întrunirea Co
mitetului libanez de securitate, care, 
intre altele, urma să discute moda
litățile de asigurare a condițiilor 
pentru redeschiderea aeroportului 
internațional din Beirut, închis tra
ficului, începînd de la 30 noiembrie.

DHAKA 12 (Agerpres). în co
municatul dat publicității la Dhaka, 
la încheierea lucrărilor celei de-a 
14-a Conferințe a miniștrilor de ex
terne din țările membre ale Organi
zației Conferinței Islamice (O.C.I.), 
este exprimat sprijinul fată de Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei, 
reafirmîndu-se necesitatea respectă

rii dreptului national Inalienabil al 
poporului palestinian sub conducerea 
singurului său reprezentant legitim, 
O.E.P., la crearea unui stat inde
pendent.

KUWEIT 12 (Agerpres). — Șase 
atentate cu bombe, revendicate de 
organizația „Jihad Islamic" s-au sol
dat, luni dimineață, cu cel puțin 
cinci morți și peste 50 de răniți, dez
văluie un prim bilanț oficial, infor
mează agenția France Presse. Un al 
șaptelea atentat a fost dejucat, infor
mează agenția kuweitiană de presă 
— KUNA.

Un camion-capcană a explodat 
luni dimineața în incinta Ambasadei 
S.U.A. din Kuweit, după ce a forțat 
poarta de intrare. Potrivit martorilor 
oculari, citați de agenția France 
Presse, o parte a clădirii ambasadei 
s-a prăbușit, iar serviciile adminis
trative și consulare au luat foc.

Aproape în același timp, o altă în
cărcătură a explodat în apropiere de 
ambasada Franței, provocînd rănirea 
a trei persoane, informează agenția 
KUNA.

Consiliul de Miniștri kuweltian s-a 
întrunit în sesiune extraordinară și 
a cerut populației să coopereze cu 
poliția pentru arestarea autorilor 
acestor atentate, afirmă KUNA.

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT;

VIZITA. Președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție din România. Vasile 
Marin, a fost primit de Sabahatin 
Ozbek, ministrul agriculturii si sil
viculturii al Turciei. Au fost discu
tate probleme de interes comun. 
Au fost vizitate, de asemenea, di
verse unități de. profil și cooperati
ve agricole din Turcia.

subliniază, totodată, faptul că țările 
latino-americane trebuie „să iniție
ze acțiuni comune pentru a ieși din 
criza prin care trec.

„CARTA DEMOCRATICA DE
LA BUENOS AIRES". Reprezen
tanți ai urior țări latino-americane 
care au asistat la ceremonia de în
vestitură a noului președinte ales 
al Argentinei, Râul Alfonsin, s-au 
pronunțat, în „Carta democratică 
de la Buenos Aires", semnată cu 
acest prilej, pentru respectarea 
principiului neamestecului în țre-

| burile interne ale altor 6tate. Se

ÎMPOTRIVA NEOFASCISMULUL 
în R. F. Germania, pericolul neo- 

• nazismului. în forma sa cea mai 
violentă, există încă, în pofida 
scoaterii în afara legii a unor gru
pări de această orientare, a decla
rat ministrul vest-german de inter
ne. Friederich Zimmermann. Mi
nistrul vest-german a denunțat 
„neonaziștii fanatici" si amenința
rea pe care o reprezintă ei. El a 
atras atentia că „statul nu va ac
cepta violența" promovată de aceste 
grupări. „Anul 1983 — a spus el — 
a fost marcat de o serie de acțiuni 
violente puse pe seama mișcărilor 
de extremă dreaptă".

MOSCOVA > >, r ; ». .............. '
Lucrările Comisiei mixte 

româno-sovielice de istorie
MOSCOVA 12. — Trimisul Ager- 

pres, M. Fabian, transmite t La 
Moscova s-au desfășurat lucrările 
Comisiei mixte româno-sovietice de 
istorie. A fost dezbătută 
„Relațiile politice, i economice, 
nico-științifice și culturale 
România și Uniunea Sovietică 
anii socialismului". S-a procedat la 
9 dezbatere cuprinzătoare asupra 
temei supuse atenției, subllniindu-se 
rolul determinant al relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice în dezvoltarea prieteniei și co
laborării pe multiple planuri dintre 
cele două țări.

tema 
teh- 
Intra 

in

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul agriculturii

MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc ședința a 59-a 
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul agricul
turii. Au participat delegațiile țări
lor membre ale C.A.E.R. și R.S.F. 
Iugoslavia.

Comisia a convenit măsuri pentru 
organizarea colaborării țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în domeniul indus
triei alimentare, potrivit hotărîrilor 
recentei sesiuni a consiliului, a exa
minat stadiul colaborării multilatera
le desfășurate în ultimii ani în do
meniul mecanizării agriculturii și 
obiectivele pentru perioada următoa
re și a adoptat propuneri privind 
adîncirea conlucrării In încercările 
internaționale de mașini și utilaje 
agricole, întreținerea și repararea 
acestora,, creșterea eficienței utiliză
rii tehnicii agricole.

Au fost analizate lucrările de cer
cetare tehnico-științifică efectuate în 
cadrul convenției multilaterale de 
colaborare în elaborarea metodelor 
de folosire eficientă a Îngrășăminte
lor minerale și studierea influenței 
lor asupra fertilității solului, adop- 
tîndu-se propuneri privind valorifi
carea în producția agricolă a rezul
tatelor obținute și desfășurarea, în 
mai mare măsură, pe bază contrac
tuală. a acestei activități. S-au con
venit acțiuni de colaborare în dome
niul utilizării economicoase, raționa
le, a resurselor de combustibili și 
energie în agricultură, creșterii pro
ducției de semințe oleaginoase, pre
cum și al producției și Îmbunătățirii 
calității linii de ovine.

Comisia a adoptat planul de lucru 
pe următorii doi ani și a examinat 
alte probleme ale colaborării recipro
ce in domeniul agriculturii.

Proiect de rezo'uție inițiat de România privind reglementarea 
pașnică a diferendelor dintre state adoptat de Comitetul 

pentru probleme juridice al Adunării Generale 
Larg interes pentru propunerea țării noastre

NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager
pres). — Proiectul de rezoluție pri
vind reglementarea pașnică a dife
rendelor între state prezentat de de
legația României la actuala sesiune 
a fost adoptat de Comitetul pentru 
probleme juridice al Adunării Ge
nerale cu acordul tuturor statelor.

împreună cu delegația română, 
proiectul de rezoluție a fost prezen
tat de delegațiile altor 32 de țări de 
pe toate continentele.

Documentul cere încă o dată tutu
ror statelor să respecte și să promo
veze cu bună credință aplicarea De
clarației privind reglementarea paș
nică a diferendelor internaționale, 
adoptată de Adunarea Generală, 
prin consens, în 1982, pe baza unei 
propuneri a României. Este sublinia
tă, totodată, necesitatea continuării 
eforturilor pentru întărirea procesu
lui reglementării pașnice a diferen
delor prin dezvoltarea progresivă șl 
codificarea dreptului internațional și 
prin creșterea eficienței O.N.U. în 
acest domeniu.

In acest sens, se la notă de do
cumentul de lucru prin care a fost 
prezentată oficial Adunării Generale 
propunerea inițiată de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu, pri
vind crearea unei comisii permanen
te de bune oficii, mediere și conci
liere peniru reglementarea diferen
delor și prevenirea conflictelor între 
state. Documentul de lucru supus 
Adunării Generale, împreună cu de
legațiile Fllipinelor și Nigeriei, pre
zintă pe larg considerentele care 
stau la baza propunerii române, 
compoziția și modul de funcționare 
a comisiei pentru ca aceasta să spri
jine părțile în litigiu să ajungă la 
soluții negociate, să ofere cadrul 
adecvat reconcilierii pozițiilor lor șl 
elaborării unor soluții reciproc ac
ceptabile.

Numeroase delegații participante 
la dezbateri au evidențiat importan
ța propunerii României ca o conti
nuare a eforturilor începute prin 
adoptarea Declarației privind regle
mentarea pașnică a diferendelor și au 
exprimat interesul deosebit pentru 
examinarea el în cadrul O.N.U., in- 
sistind, îndeosebi, asupra orientării 
eforturilor spre stabilirea unui me
canism de prevenire a conflictelor.

Astfel, reprezentantul Iugoslaviei 
a subliniat semnificația" majoră, de 
largă perspectivă, a acestei propu
neri, delegatul Tunisiei a insistat 
asupra necesității unui mecanism de 
mediere și conciliere care să consti-

tuie o dezvoltare a caracterului pre
ventiv al diplomației multilaterale 
pentru a restabili încrederea între 
părți și a facilita instaurarea dialo
gului lor. In același sens, delegatul 
singaporez aprecia un asemenea or
ganism ca o primă măsură pentru 
rezolvarea pașnică a diferendelor, 
înainte de a se recurge la Consiliul 
de Securitate sau la Adunarea Ge
nerală, avînd un rol important ca di
plomație preventivă în fazele iniția
le ale diferendului. Reprezentantul 
Olandei a afirmat că o comisie de 
acest gen, care să faciliteze negocie
rile între părțile în dispută, ar putea 
aduce servicii statelor în clarificarea 
problemelor concrete și juridice ale 
diferendului și în ajungerea la o so
luție și ar putea ajuta organele 
O.N.U. în îndeplinirea răspunderilor 
de soluționare a litigiilor conform 
Cartei. Delegația R. P. Chineze a 
subliniat caracterul constructiv al 
propunerii românești, al cărei scop 
este de a întări rolul O.N.U. în pre
venirea și rezolvarea pașnică a liti
giilor internaționale, în menținerea 
păcii și securității, declarînd că spri
jină această propunere, în principiu, 
fiind gata să treacă la examinarea 
ei pe baza documentului de lucru su
pus dezbaterii. Exprimîndu-și acordul 
cu autorii propunerii că O.N.U. oferă 
cadrul cel mai favorabil pentru pro
movarea reglementării pașnice a di
ferendelor și că organizația trebuie 
să contribuie mai substanțial la acest 
proces prin mijloace aflate la dispo
ziția sa," delegatul Austriei a expri
mat, de asemenea, interesul țării 
sale pentru examinarea aprofundată 
a propunerii.

Apreciind inițiativa prezentării 
documentului de lucru de către 
România, Filipine și Nigeria, dele
gatul Etiopiei a afirmat că sprijină, 
în principiu, această propunere, 
necesitatea examinării ei pentru 
creșterea voinței politice a statelor 
de a recurge la mijloace pașnice de 
reglementare a diferendelor, și asi
gurarea mecanismelor adecvate în 
acest scop. Propunerea României da 
a se trece la examinarea documen
tului de lucru privind crearea Co
misiei de bune ofjcii, mediere și 
conciliere, sprijinită de un mars 
număr de participant la dezbateri, 
fost înscrisă ca principală preveder 
a rezoluției adoptate, această pro- 
punere urmînd a fi examinată la 
sesiunea din 1984 a Comitetului spe- i 
cial pentru Carta O.N.U. și creș-j 
terea rolului organizației. , J

BANGLADESH

Administratorul-șef al
---------- ‘■"’f

marțiale și-a asumat
funcția de președinte al țarii .£,

DHAKA (Agerpres). — După cum 
transmit agențiile internaționale de 
presă, la Dhaka, Administratorul-șef 
al Legii marțiale și comandant su
prem al Forțelor armate ale R. P. 
Bangladesh, general locotenent Hos
sain Muhammad Ershad,' și-a asu
mat. duminică, funcția de președin
te al tării, înlocuindu-1 pe fostul pre
ședinte, Ahsanuddin Chowdhury, 
care și-a prezentat demisia.

Postul de radio național din Dha
ka a anunțat, totodată, că guvernul 
a fost dizolvat. Pe de altă parte, a- 
genția Reuter subliniază că, în a- 
ceeași zl, membrii cabinetului și-au 
reluat funcțiile deținute anterior, de- 
punind jurămîntul în fața noului 
președinte, care — precizează agen
ția France Presse — își păstrează, 
în continuare, și funcția de Admi- 
nistrator-șef al Legii marțiale. j
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4. Popoarele — factor decisiv în lupta 
pentru înlăturarea primejdiei nucleare

Avem ferma convingere că stă în puterea popoarelor ca, ac- 
ționînd într-o deplină unitate, în spirit de răspundere pentru exis- 

[ tența și viața lor, a planetei noastre, să oprească cursul evenimen- 
' telor spre prăpastie, spre catastrofă, să asigure triumful rațiunii, 
f să impună dezarmarea, și în primul rînd dezarmarea nucleară, să 

asigure pacea, libertatea și independența fiecărui popor, dreptul 
fundamental al oamenilor la existență, la viață.

NICOLAE CEAUȘESCU
în aceste momente de o deosebită 

gravitate pe care le parcurge ome
nirea, cind pericolul unei catastrofe 
nucleare amenință însăși • existența 
vieții pe planeta noastră, se impun 
cu deosebită forță inițiativele și de
mersurile constructive ale României 
socialiste, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, ilustrînd o înaltă răspun-. 
dere pentru destinele întregii ome
niri. In acest sens, în Expunerea se
cretarului general al partidului nos
tru, președintele Republicii, la Adu
narea festivă consacrată aniversării 
făuririi statului national unitar ro
mân se adresează un vibrant apel 
conducătorilor de state și guverne, 
tuturor popoarelor, pentru oprirea 
amplasării noilor rachete, retragerea 
și distrugerea celor existente, asigu
rarea păcii în Europa și în Întreaga 
lume.

Adevăratele făuritoare ale 
Istoriei Trebuie să se spună des
chis și sincer popoarelor adevă-, 
rul — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, iar adevărul este că ar
mele și armamentele, îndeosebi cele 
nucleare, amenință deosebit de grav 
pacea Europei si a întregii lumi. 
Efectiv, măsurile adoptate sau anun
țate în ultima vreme privind ampla
sarea do noi rachete în Europa și 
dezvoltarea celor existente, inten
sificarea înarmărilor racheto-nu
cleare creează cea mai gravă pri
mejdie din istoria umanității.

Consecvența cu care partidul nos

tru, prin glasul secretarului său ge
neral, pune în atenția popoarelor 
acest adevăr nu decurge dintr-o po
ziție conjuncturală. dintr-o atitudine 
de moment — ci tocmai din viziunea 
științifică, revoluționară, asupra evo
luției istorice, a dinamicii lumii con
temporane, pornește de la teza mate
rialismului dialectic, potrivit căreia 
popoarele sînt adevăratele făuritoare 
ale istoriei, factorul determinant al 
întregii dezvoltări a umanității. In 
documentele partidului și statului 
nostru, in cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este pregnant re
liefat rolul hotăritor, primordial care 
revine forțelor sociale celor mai 
largi, popoarelor în asigurarea unui 
curs nou în viața internațională, de 
pace, securitate și colaborare, cores
punzător intereselor și aspirațiilor 
lor fundamentale. In zilele noastre, 
nici o problemă care preocupă un 
popor sau altul și cu atît mai mult 
întreaga omenire nu poate fi abor
dată sau rezolvată fără contribuția 
popoarelor.

Este marele merit al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi îmbogățit 
cu elemente și valențe noi, profund 
originale, această teză a materialis
mului dialectic, decurgind din încre
derea neabătută în denlina capaci
tate a maselor nonulare de a înțe
lege sensul evoluției evenimentelor, 
de a găsi răsnunsuri adecvate tutu
ror problemelor și de a contracara 
politica ce nnate să împingă ome
nirea spre dezastru. Aceasta nu este 
o teză abstractă, ci reprezintă o tră

sătură permanentă și primordială a 
politicii externe românești.

Pentru o politică deschi
să, în văzul opiniei publice. 
In situația gravă creată prin inten
sificarea înarmărilor racheto-nuclea
re, România socialistă acționează pe 
toate căile pentru oprirea acestui 
curs periculos, pentru înlăturarea 
primejdiei nucleare. In acest sens, 
tara noastră acordă o mare impor
tanță rolului și răspunderii ce revin 
factorilor politici, conducătorilor de 
state, guvernelor, fiind, de pildă, 
cunoscute însemnătatea și atenția 
acordată de România contactelor și 
întîlnirilor la nivel înalt. în ce pri
vește problema rachetelor în Europa, 
se știe că în repetate rinduri pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a 
adresat conducătorilor Statelor Uni
te și Uniunii Sovietice, altor șefi 
de state și de guverne cu apelul 
de a nune mai presus de orice 
interesele omenirii și a acționa 
pentru a se ajunge Ia un acord care 
să împiedice instalarea de noi ra
chete, să ducă la retragerea și dis
trugerea celor existente. Declara
ția Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat 
și guvernului român supune aten
ției statelor și guvernelor un pro
gram concret de măsuri pentru o- 
prjrea amplasării do noi rachete, 
pentru înlăturarea definitivă a peri
colului nuclear din Europa și din 
lume.

In același timp, partidul nostru, 
secretarul său general acordă o mare 
importanță mobilizării maselor 
populare, a popoarelor. însemnă
tatea creșterii rolului popoare
lor apare cu atît mai pregnant 
astăzi, cind sînt puse sub semnul în
trebării nu doar anumite probleme 
specifice, limitate sau interese par
ticulare ale acestora, ci inseși viața 
Îi existenta lor, supraviețuirea lor. 
n concepția revoluționară a secre

tarului general al partidului nostru, 
antrenarea Ia acțiune a popoarelor, 
creșterea rolului lor în determinarea 
evenimentelor sînt nemijlocit legate 
de informarea lor cit mai largă și 
cit mai exactă, mai sinceră și des
chisă. Această concepție este orga
nic opusă diplomației „în spatele 
ușilor închise" ; a înfățișa deschis 
popoarelor gravitatea situației, fără 
escamotări, fără tendințe de justi
ficare sau de minimalizare a stări
lor de lucruri, constituie o cerință 
esențială, de natură să avertizeze, să 
dinamizeze, să cheme la răspundere 
și, mai ales, să mobilizeze la acțiune.

Așa cum, după încheierea Confe
rinței general-europene din 1975, 
cind se crease o anumită euforie și 
nu puțini' erau cei ce se legănau in 
iluzii, președintele României a spus 
deschis adevărul, atrăgînd atenția 
că procesul destinderii este fragil 
și reversibil, că trebuie consolidat, 
intrucît altfel se vpr crea noi pri
mejdii pentru pace — apreciere pe 
deplin confirmată de fapte — tot ast
fel tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avertizat popoarele, încă înainte de 
adoptarea deciziei N.A.T.O. privind 
amplasarea noilor rachete, că se 
creează pericolul unei grave escala
dări a înarmărilor nucleare. Iar noile 
evoluții intervenite vin să confirme 
pe deplin justețea acestui avertis
ment.

Voința popoarelor clar 
exprimată — prin manifes
tații fără precedent. Este 
bine cunoscut, și de aceea nu ne 
propunem să revenim în amănunt, 
faptul că hotărirea de amplasare a 
noilor rachete nucleare și dezvoltarea 

celor existente a declanșat mișcări 
de protest de o amploare fără prece
dent. S-au relevat, pe bună drep
tate, considerabila creștere nume
rică — numai în R.F.G. au parti
cipat peste 3 000 000 persoane, in 
Marea Britanie circa 2 500 000, ca să 
ne referim doar la două țări în care 
se instalează noi rachete — diversi
tatea categoriilor sociale participan
te — muncitori. fermieri. in
telectuali, reprezentanți ai păturilor 
mijlocii, tineri, femei, reprezentanți 
ai cultelor, oameni de cele mai di
ferite convingeri politico-ideologice 
sau filozofice. Se poate spune că ni
ciodată în istorie n-au existat forțe 
atît de uriașe care să se pronunțe 
împotriva prezentei oricăror rachete 
nucleare in Europa, pentru pace 
și dezarmare. Totodată, aceste ac
țiuni au îmbrăcat o enormă varie
tate de forme — demonstrații, adu
nări, „lanțuri vii" de zeci și zeci de 
kilometri, blocări de baze militare, 
marșuri și ștafete ale păcii, con
grese, simpozioane, strîngeri de 
semnături pe apeluri de pace și de
zarmare etc. Iar sondajele de opi
nie au arătat că marea majoritate a 
populației se pronunță împotriva 
prezenței noilor rachete nucleare — 
în R.F. Germania și Marea Britanie 
peste 70 la sută, în Italia. Belgia, 
Olanda procentajul fiind chiar su
perior. Amploarea mișcărilor pentru 
eliberarea Europei de orice rachete, 
pentru denuclearizarea continentu
lui este o dovadă clară a con
știentizării maselor, care infeleg că 
noua escaladă a înarmărilor nu
cleare le pune intr-un grav pericol 
însăși viața lor.

Din păcate, deși s-a putut vedea 
foarte limpede care este voința po
poarelor respective, totuși opinia nu 
le-a fost ascultată și, împotriva opo
ziției lor, s-a trecut la amplasarea 
rachetelor. Aceasta arată ;că deși 
mișcările pentru pace au avut o 
amploare fără precedent pînă în 
prezent, ele n-au ajuns totuși la 
acel grad de intensitate care să facă 
cu neputință noua escaladă a înar
mărilor. Este adevărat că și forțele 
interesate in cursa înarmărilor, a- 
depții încordării, cercurile militariste, 
a căror pondere sporește în viața 

politică, au desfășurat eforturi ma
xime pentru a impune amplasarea 
noilor rachete. Dar aceasta nu în
seamnă că procesul este ireversibil.

Neacceptarea fatalismu
lui. In toate recentele sale cuvîntări, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că situația existentă in prezent 
nu’ trebuie acceptată cu resemnare, 
în mod fatalist. De aceea, șeful sta
tului român a lansat chemarea vi
brantă la mobilizarea opiniei pu
blice, Ia unirea tuturor forțelor iu
bitoare de pace pentru a determina 
oprirea instalării noilor rachete, re
tragerea și distrugerea celor exis
tente, pentru eliminarea pericolu
lui nuclear din Europa. Cu convin
gerea fermă că încă nu este prea 
tirziu. că încă mai este posibil, 
forțele iubitoare de pace sînt che
mate, în acest al 12-lea ceas, să con
tinue cu energie mult sporită lupta 
pentru a opri cursul spre prăpastie, 
să găsească forme și căi noi de ma
nifestare și mai hotărită a voinței 
lor, să determine guvernele, parla
mentele, deputății ce-i reprezintă să 
exprime cu fidelitate voința și do
rința lor de pace.

Imperativul unității de ac* 
țiune A?a cum s~a ar^tat, miș
carea pentru pace a cuprins oameni 
de diferite convingeri politice, ideo
logice și filozofice, de diverse cre
dințe religioase. Cu toate acestea, 
trebuie spus că unitatea de acțiune 
a formațiunilor și partidelor poli
tice, a organizațiilor sociale nu s-a 
ridicat la nivelul necesar. Nu o dată 
au precumpănit tendințe sectare, 
prejudecăți, interese înguste, consi
derente tactice, probleme electorale 
sau calcule politice. Or, problema 
păcii nu este o problemă de partid 
— chiar dacă unele formațiuni po
litice, cum sînt partidele clasei mun
citoare, sînt și trebuie să fie, prin 
natura lor, purtătoare ale vocației 
de pace. Este un adevăr elementar 
că o conflagrație ar amenința în 
egală măsură pe un comunist și pe 
un conservator, pe un social-demo
crat și pe un liberal, pe un radical 
și pe un creștin etc. Iată de ce toate 
forțele și formațiunile politice, sin
dicale, organizațiile de femei șl ti
neret, ale țărănimii și ale tuturor 
celorlalte categorii sociale trebuie 
să acționeze ca un front unit, mai 
coerent, mai unitar în acțiuni. în a- 
cest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în toastul rostit cu pri
lejul întilnirii cu secretarul general 
al P. C. Italian, Enrico Berlinguer. 
sublinia necesitatea de a se intări 
colaborarea partidelor comuniste și 
muncitorești cu partidele socialiste, 
social-democrate, cu alte nartide de
mocratice și forțe progresiste, inclu
siv cu mișcările religioase, cu orga
nizațiile științifice, culturale, care au, 
de asemenea, un rol important în 
lupta pentru pace și dezarmare. în 
actualele împrejurări grave, mai 

mult ca oricînd se impune să creas 
că forța și eficiența acțiunilor des
fășurate de masele cele mai largi ale 
popoarelor, pornindu-se de la con
vingerea că această bătălie nu poate 
și nu trebuie să fie pierdută.

In același timp, este necesar să ss 
întărească unitatea de acțiune și pe 
plan internațional, impunîndu-se ca 
unele începuturi bune, manifestate 
prin acțiuni solidare organizate în 
mai multe țări, să fie continuate și 
dezvoltate, ridicate pe o treaptă su
perioară. Așa cum nici războiul nu
clear și nici radiațiile nu ar cunoaș
te frontiere, tot așa și voința tutu
ror popoarelor europene să se ma
nifeste și să se unească intr-un sin
gur șuvoi, în măsură să bareze ca
lea spre un dezastru nuclear. De o 
mare importanță în această privință 
ar fi ca atît popoarele din Est, cît 
și cele din Vest să acționeze unit 
pentru eliberarea continentului de 
orice rachete, pentru eliminarea tu
turor armelor nucleare, fără excep
ție, pentru lichidarea pericolului 
distrugerii vieții pe planeta noastră.

Tocmai în această direcție au ac
ționat România, președintele Nicolae 
Ceaușescu. In spiritul nobilelor sale 
aspirații de pace i și înțelegere inter
națională. poporul român, conștient 
că în acest moment crucial se află în 
joc însăși existența omenirii, își 
unește cu hotârire eforturile cu cele 
ale popoarelor de pretutindeni pentru 
înlăturarea primejdiei de război nu
clear, pentru asigurarea unui viitor 
casnic și demn tuturor națiunilor 
lumii. Sint cunoscute uriașele ac
țiuni pentru pace si dezarmare 
desfășurate in ultimii ani in tara 
noastră — adunări în întreprinderi 
și instituții, în comune, orașe și 
municipii, marșuri și ștafete ale ti
neretului, manifestări ale oamenilor 
muncii de la orașe și sate, ale tine
retului, femeilor, diferitelor catego
rii socio-profșsionale, care au adre
sat apeluri U.R.S.S. și S.U.A.. celor
lalte guverne din Europa, Organiza
ției Națiunilor Unite, cerind să se 
acționeze cu eficientă pentru înce
tarea amplasării noilor rachete, re
tragerea și distrugerea celor existen
te, pentru reluarea negocierilor de 
la Geneva și realizarea unui acord 
care să deschidă calea eliminării 
complete a oricăror arme nucleare 
din Europa. Așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, acțiuni
le întreprinse de poporul român sub 
conducerea partidului — nartid co
munist, care își îndeplinește cu 
cinste misiunea istorică de a purta 
sus, neabătut steagul păcii și dezar
mării — sînt concepute ca o parte in
tegrantă a mișcărilor desfășurate de 
toate ponoarele europene, de toate 
popoarele planetei, hotărîte să nu 
precuoețească nici un efort pentru 
apărarea dreotului lor suprem la 
existentă, la libertate și independen
ță, la viață, pentru făurirea unei 
lumi fără arme și fără războaie, o 
lume a dreptății și libertății.

Nicolae PLOPEANU ■■
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