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EXPRESIE A BUNELOR RELAȚII TRADIȚIONALE DINTRE POPOARELE ROMAN Șl GREC,

IA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, IERI A SOSIT IN ȚARA NOASTRĂ,

INTR-O VIZITĂ DE PRIETENIE, PRIMUL MINISTRU AL REPUBLICII ELENE

Iqn convorMiir oficiale dintre președintă
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La Palatul Consiliului de Stat au 
început, sîmbătă, 17 decembrie, con- 

: vorbirile oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, tova- 

: rășul Nicolae Ceaușescu, și primul 
ministru al Republicii Elene, An
dreas Papandreu.

Primul ministru grec a transmis 
tovarășului Nicolae' Ceaușescu un 
salut călduros și cele mai bune urări 
din partea președintelui Republicii 
Elene, Constantin Karamanlis.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
un cald salut, împreună cu urări de 
sănătate, șefului statului elen.

In cursul convorbirilor s-a apreciat 
că vizita premierului grec în țara 
noastră reprezintă o nouă expresie

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a oferit sîmbătă un dineu oficial în 
onoarea primului ministru al Repu
blicii Elene, Andreas Papandreu.

Au luat parte tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Ludovic Fazekas, Manea 
Mănescu, Constantin Olteanu,
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a bunelor relații statornicite între 
România și Grecia, a evoluției as
cendente a tradiționalelor raporturi 
de prietenie și colaborare multilate
rală dintre popoarele noastre. De 
ambele părți s-a exprimat convin
gerea că această nouă vizită va con
tribui, prin rezultatele ei, la dezvol
tarea în continuare a conlucrării pe 
multiple planuri intre Republica So
cialistă România și Republica Elenă.

Convorbirile oficiale prilejuiesc o 
amplă și cuprinzătoare analiză a sta
diului actual și perspectivelor co
laborării dintre cele două țări, pre
cum și un larg schimb 
Jegătură cu problemele 
situației internaționale, 
problemele din Europa.

de păreri in 
actuale ale 

îndeosebi cu
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PREȘEDINTELE □ COLAE
a acordat un interviu pentru ziarul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, l-a primit, sim-

bătă, 17 decembrie, pe Claudio Fra- 
cassi, vicedirector al ziarului „Paese 
Sera" din Italia.

CEAUȘESCU 
„Paese Sera"

Cu acest prilej, președintele Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu zia
ristului italian.

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
acordat ziarului „Corriere della Sera" din Italia

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, în ziua de 13 decembrie a.c., pe Ettore Petta, cores
pondent special al ziarului italian „Corriere deila Sera", căruia i-a acordat 
următorul interviu :

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Andreas Papandreu 
au exprimat profunda îhgrijorare 
față de încordarea deosebit de gravă 
existentă astăzi în relațiile interna
ționale, care generează pericolul de
clanșării a noi conflicte și confrun
tări militare. S-a relevat că această 
situație se datorează nesoluționării 
la timp a problemelor litigioase ce 
s-au acumulat, apariției de noi stări 
de tensiune și focare de război, ma
nifestării politicii de forță și de 
amenințare cu forța, persistenței po
liticii zonelor de influență, de ames
tec în treburile interne, accentuării 
decalajelor dintre țările bogate și 
cele în curs de dezvoltare, adincirii 
crizei economice mondiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Andreas Papandreu au 
subliniat că problema centrală a 
vieții internaționale o constituie, în 
etapa actuală, lupta pentru pace, 
pentru oprirea cursei înarmărilor, a 
acumulărilor de arme cu capacitate 
de , distrugere tot mai mare. De 
aceea, s-a considerat că este nevoie 
să se facă totul pentru adoptarea 
unor măsuri concrete și eficiente de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, care să asigure echi
librul militar la niveluri cît mai scă
zute ale efectivelor militare și arma
mentelor.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, situația în Europa a de
venit deosebit de încordată da
torită întreruperii negocierilor 
de la Geneva asupra eurorache- 
telor și începerii instalării noi
lor rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa oc
cidentală și răsăriteană. Dum
neavoastră, domnule președinte, 
sînteți în prezent unul dintre 
cei mai activi promotori de pro
puneri și inițiative destinate 
căutării de soluții noi pentru di
minuarea tensiunii create in Eu
ropa. Care ar putea fi căile și 
mijloacele pentru a relua nego
cierile de la Geneva asupra 
eurorachetelor și a împiedica o 
înrăutățire a situației din Eu
ropa ?

RĂSPUNS : Situația internațională, 
pe ansamblu, a ajuns la o încordare 
extrem de gravă, datorită continuării 
și chiar intensificării cursei înarmă
rilor și, îndeosebi, a înarmărilor nu
cleare, a unor acțiuni ale politicii de 
forță, de amestec în treburile altor 
state, a preocupării de menținere și 
chiar de reîmpărțire a zonelor de in
fluență. în același timp, la încorda
rea situației mondiale contribuie și 
criza economică, politica financiară 
și a dobînzilor excesiv de mari, care 
au dus la înrăutățirea considerabilă 
a situației țărilor în curs de dezvol
tare, la mărirea decalajelor dintre 
țările bogate și țările sărace. De ase
menea, o serie de conflicte s-au 
agravat — ceea ce a. contribuit mult 
la înrăutățirea situației, pe plan in
ternațional.

în aceste împrejurări au intervenit 
măsurile de amplasare a noilor ra
chete americane cu rază medie de 
acțiune in unele state din Europa — 
printre care și in Italia — și, ca re
zultat al trecerii la amplasarea aces
tor rachete, retragerea Uniunii So
vietice de la tratativele care au avut 
loc la Geneva și anunțarea unor 
eontramăsuri care prevăd amplasarea 
de noi rachete in două state din ca
drul Tratatului de la Varșovia, pre
cum. și în alte zone ale lumii.

Deci, se poate spune că rezultatul 
direct aT trecerii la amplasarea rache
telor americane în Europa a determi- 
nht'-coritrămăstiri — și toate' acestea 
au 'duS'la o agravare fără precedent 
a s.iti'afței in Șuropa . si.în întreaga 
lume. S-ar putea spune că nicio
dată": de ip terminarea celui de al 
doilea război mondial situația nu a 
fost atit de gravă, că niciodată 
omenirea nu s-a aflat într-o situație 
atit de încordată. Ca rezultat al 
concentrării de noi mijloace nu
cleare. se poate ajunge la o catas
trofă atomo-nucleară. care ar în
semna distrugerea Europei și a 
întregii lumi, a însăși vieții pe 
planeta noastră.

De aceea noi considerăm că situa
ția creată este de o gravitate excep

țională. Trebuie să declar deschis 
că. dacă s-ar fi dat dovadă de mai 
multă reținere si de mai multă înțe
legere fată de interesele popoarelor' 
si de interesele păcii, se putea evita 
crearea acestei situații. Se pare însă 
că au prevalat mai mult consideren
tele de prestigiu decît interesele 
păcii si ale vieții oamenilor și po
poarelor.

Continuarea realizării măsurilor 
stabilite, de amplasare a rachetelor 
în Europa occidentală si do realizare 
a contramăsurilor anunțate de 
Uniunea Sovietică, va crea în. Europa 
si în Întreaga lume o situație care, 
oricînd, va putea duce la declan
șarea unui război nuclear.

•Acum se pune problema de a găsi 
căile depășirii situației care s-a 
creat, de a face totul pentru a opri 
noua cursă a înarmărilor nucleare, 
de a apăra dreptul suprem al oa
menilor și popoarfelor la existentă, 
la viată, la libertate si independență. 
Nu există. în momentul de față, 
probleme mai importante decit acelea 
ale încetării cursei înarmărilor nu
cleare. în mod concret în Europa, 
ale opririi amplasării rachetelor cu 
rază medie de acțiune și a contramă
surilor de răspuns !

România — ca și alte state, de
altfel, ca și alți oameni politici — a 
prezentat o serie de propuneri me
nite să ajute la găsirea unor soluții, 
la realizarea unui acord între cele 
două părți, care să asigure un echi
libru în raportul de forțe — dar nu 
pe bază de noi rachete și armamen
te nucleare, ci pe baza reducerii, ce
lor existente la un nivel cit mai scă
zut — iar apoi să se acționeze pen
tru eliminarea completă a armamen
telor nucleare din Europa și din în
treaga lume, pentru reducerea gene
rală a înarmărilor.

Pentru a se putea depăși situația 
creată consider că se impune oprirea 
lucrărilor de amplasare a noilor ra
chete, stocarea sau depozitarea lor, 
a celor care au fost aduse pe conti
nentul european, oprirea trimiterii 
de noi rachete în Europa de către 
Statele Unite ale Americii. în ace
lași timp, Uniunea Sovietică să anu
leze sau să nu aplice măsurile de 
contrarăspuns anunțate și, pe aceas
tă bază, să fie reluate tratativele de 
la Geneva dintre Uniunea Sovietică 
și. Statele Unita .ale Americii. După 
cum t-a declarat; pe masa tratati
velor există' propuneri care pot duce 
la un acord — și deci este logic Să 
se reia tratativele și să se acționeze 
pentru realizarea unui acord cores
punzător.

Tinînd seama de faptul că po
poarele europene sînt direct intere- 

• sate — pentru că războiul cu rache
tele nucleare cu rază medie de ac
țiune se va desfășura în Europa și 
va afecta direct viața tuturor națiu
nilor de pe continent — considerăm 
că statele din Europa trebuie să

participe nemijlocit la realizarea 
unui acord intre cele două părți. Am 
in vedere o eventuală întâlnire a mi
niștrilor de externe ai statelbr celor 
două blocuri militare — N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia — care să 
discute situația creată și să ajute Ia 
depășirea momentului critic și la re
luarea negocierilor.

Ne pronunțăm pentru o întîlnire 
cît mai rapidă între miniștrii de ex
terne sovietic și american, precum și 
pentru pregătirea unei conferințe la 
nivel înalt intre președinții Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite ale Ame
ricii.

Odată reluate tratativele de la 
Geneva, România consideră că ar fi 
necesar ca, paralel cu negocierile 
dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii, să funcționeze și 
o comisie consultativă a țărilor celor 
două blocuri militare pentru a ana
liza diferite aspecte ale realizării 
unui acord și a contribui la realiza
rea unei înțelegeri între cele două 
părți. Ar fi de dorit ca, eventual, la 
toate acestea să ia parte toate țările 
din Europa, inclusiv țările neutre și 
nealiniate ; dar, în orice caz, țările 
din cele două blocuri militare tre
buie să participe activ, într-o formă 
sau alta, la realizarea unui acord 
corespunzător.

Așa cum am menționa 
mulat mai multe propuni 
ferent sub ce formă, a: 
facem totul pentru a s 
plasarea rachetelor, cor 
anunțate și pentru încej 
cierilor în vederea rea 
acord. Noi considerăm c 
posibil să se oprească cu 
rilor nucleare, să se r 
acord, pe baza reducerii 
nucleare existente. Ac 
punde intereselor tuturoi 
europene — inclusiv 
Uniunii Sovietice și St 
ale Americii — interese 
lumi.

ÎNTREBARE : Op 
italiană a luat, cuno 
teres de inițiativele 
vind eurorachetele 
știrea privind o vi. 
la București a ; 
Consiliului de Mini 
Craxi, pentru un sc 
reri asupra acesta 
complexe. Considere 
președinte, că Romă 
eventual și alte ță 
pot găsi puncte de 
pentru a stopa proc 
los al înarmării r. 
continentul nostru ?

RĂSPUNS : Avind în 
vitatea situației create, 
inițiat o serie de contact 
state și guverne din Er 
țările interesate în acest 
în acest cadru am avut 
de păreri, prin intermed 
prezentant special, și cu 
Consiliului de Miniștri itt 
Craxi — schimb de păr 
dovedit foarte util și

(Continuare in pag. a III
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UNIREA-OPERA

ÎNTREGULUI popor

Consolidarea statului

național unitar
Sarcini de deosebită însemn

Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ștefan Andrei, Ștefan Birlea, Marin 
Enache, Petru Enache, Mihai Gere. 
Richard Winter. Nicu Ceaușescu, 
prim-secreta'r al C.C. al U.T.C., mi-> 
nistru pentru problemele tineretului, 
Ion M. Nicolae și Gheorghe Petrescu, 
viceprim-miniștri ai guvernului, mi
niștri. alte persoane oficiale.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Stimate domnule prim-ministru Papandreu, 
Domnilor,
Tovarăși și prieteni,
Aș dori să exprim satisfacția mea, a conducerii 

României socialiste pentru bunele relații dintre Româ
nia și Grecia, pentru vizita de prietenie pe care o 
efectuați — și să vă adresez, cu acest prilej, un salut 
călduros și cele mai bune urări de bun venit. însăși 
noua vizită pe care o faceți în România, convorbirile 
pe care le avem cu acest prilej sînt o ilustrare eloc
ventă a cursului ascendent al colaborării româno-elene.

Colaborarea și relațiile româno-elene își au rădăsi- 
nile în trecutul îndepărtat al popoarelor noastre, în 
lupta împotriva asupririi străine, pentru independență 
și progres economic și social. Noi avem răspunderea 
și sîntem chemați însă să adăugăm noi și noi elemente 
acestor relații tradiționale, să le dăm noi dimensiuni. 
Și se poate spune că acționăm în mod corespunzător 
în această direcție. Pe această bază, am reușit să obți
nem succese importante în dezvoltarea colaborării 
economice, tehnico-științifice și culturale dintre Româ
nia și Grecia.

Dezvoltăm, de asemenea, o colaborare largă și acti
vă pe plan internațional în găsirea căilor pentru de
pășirea situației deosebit de încordate care s-a creat, 
pentru o politică de colaborare, de 
de pace.

Vizita dumneavoastră în România 
timp după agravarea considerabilă

independență și

are loc la scurt 
a situației în

(Continuare în pag. a IlI-a)

Din partea elenă au participat 
Dimitris Maroudas, Antonis Gheor- 
ghiadis, Hristos Maheritsas, Iannis 
Papanikolau, Angela Kokkola, Niko- 
laos Andreikos, L. Stratis.

Au fost, de asemenea, prezenți am
basadorul României la Atena și am
basadorul Republicii Elene la Bucu
rești.

în timpul dineului, 
Nicolae Ceaușescu și 
Andreas Papandreu au 
turi, urmărite cu deosebit interes și 
subliniate cu vii aplauze de cei pre- 
zenți.

Au fost intonate imnurile de 9tat 
ale Republicii Elene Republicii
Socialiste România.

președintele 
premierul 

rostit toas-

roman,

cerință vitală

a dezvoltării

societății românești

pentru dezvoltarea intensiva
a agriculturii

După cum este cunoscut, în cursul 
acestei săptămini, Marea Adunare 
Națională — forul legislativ suprem 
al țării — a adoptat in unanimitate 
un program concret și mobilizator 
pentru progresul și mai rapid 
agriculturii noastre socialiste : 
nul d? dezvoltare a agriculturii 
industriei alimentare pe anul

Toastul primului ministru
Andreas Papandreu

Stimate domnule președinte,
Stimate domnule prim-ministru,
Stimați domni miniștri,
Prieteni,
Sînt dator să mărturisesc că simt o emoție deose

bită pentru această nouă întîlnire pe care am avut-o cu 
președintele Ceaușescu. România, sub conducerea lumi
nată a președintelui Ceaușescu, a trasat un drum nou 
care, într-adevăr, se impune și este urmărit in toate 
țările lumii cu o atenție deosebită, pentru că contribuie 
continuu și neabătut la marea cauză a destinderii și 
păcii.

Aș vrea să subliniez și eu că, în ciuda timpului 
scurt de care dispunem pentru convorbirile noastre, 
într-adevăr această vizită, aceste contacte și acest 
dialog sînt — cred — de mare însemnătate atît pen
tru ambele noastre popoare, cît și pentru zona mai 
largă a Balcanilor.

Sîntem cuprinși amîndoi de același sentiment, de 
aceeași mare neliniște că omenirea se găsește la mar
ginea prăpastiei. Credem amîndoi că niciodată de la 
sfîrșitul celui de-al doilea război mondial omenirea 
nu s-a găsit într-un moment mai greu, mai periculos. 
Războiul nuclear nu intră în cadrul nici unei expe
riențe istorice a umanității. Nu este numai problema 
celor . două superputeri ; nu este numai o problemă 
a popoarelor europene, ea este problema supraviețuirii 
întregii omeniri, fără excepție, în Nord și Sud, în Vest 
sau în Est. Și este, într-adevăr, păcat că nu există o

(Continuare în pag. a 111-a)
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Parte integrantă a Planului națio
nal unic de dezvoltare eeonomico-so- 
cială a României pe anul 1984, 
acest document a fost elaborat cu 
contribuția esențială a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și in deplină con
cordanță cu orientările și sarcinile 
de bază stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului pentru perioada 1981—1935 
— etapă deosebit de importantă in 
înfăptuire^ noii revoluții agrare în 
țara noastră. Noul plan atribuie a- 
cestei ramuri de bază a economiei 
naționale — prin obiectivele pe care 
le stabilește, prin căile și mijloacele 
prevăzute pentru infăptuirea lor — 
dimensiuni menite să asigure spo
rirea contribuției ei la dezvoltarea 
generală a țării, la ridicarea bu
năstării întregului popor.

întreaga concepție qu privire la 
proporțiile, nivelurile și ritmu
rile dezvoltării agriculturii și in
dustriei alimentare 
aplicarea măsurilor 
nizatorice de care depinde creș
terea randamentelor, . ..........
vegetale și animale ilustrează 
■permanentă pe care partidul 
tru, secretarul său general o 
accentuării procesului de dezvoltare 
intensivă a agriculturii în vederea 
aprovizionării in condiții cît mai 
bune a populației cu produse agro- 
alimentare, asigurării celorlalte ce
rințe ale economiei naționale.

Caracterul realist al prevederilor 
planului este demonstrat și de faptul 
că ele sînt rezultatul unor ample și 
profunde dezbateri, iar în fundamen
tarea lor s-a pornit de la propunerile 
unităților agricole, consiliilor agro
industriale, organelor agricole jude
țene, propuneri care au constituit 
obiectul unor dezbateri aprofundate 
în cadrul recentei consfătuiri de lu
cru de la C.C. al 
de agricultură.

Caracteristica 
nului pe 1984 o 
carea procesului 
dezvoltare intensivă a 
în vederea obținerii unor randa
mente ridicate, care să permită spo-

(Continuare in pag. a II-a)

pe 1984, la 
tehnico-orga-

a producțiilor 
grija 
nos- 

acordă

P.C.R. pe probleme

principală a pla- 
constituie intensifi- 
de modernizare și 

agriculturii, 
unor
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Repere ale muncii pentru dezvoltarea economico-socială a țării în 1984
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SÎNT NECESARE ACȚIUNI MAI FERME PENTRU
Creșterea stabilității în funcționarea 

grupurilor energetice

Pentru producții agricole sporite
în anul viitor

Așa cum s-a arătat in cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Sesiunea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, in 
centralele pe cărbune se pierde zilnic o putere de 1 500 MW, la care 
se adaugă pierderile din energia hidroelectrică, datorită secetei. Aces
tea sînt principalele cauze care determină actualele dificultăți în 
alimentarea normală cu energie electrică. „Dacă centralele pe cărbune 
funcționează normal, noi avem asigurată în întregime, chiar cu o 
rezervă substanțială, energia electrică pentru toate sectoarele" — 
sublinia secretarul general al partidului. Prin urmare, acum esențial 
este ca in toate termocentralele pe cărbune să se acționeze cu maximă 
răspundere pentru buna întreținere și exploatare a instalațiilor, pen
tru funcționarea lor neîntreruptă, la întreaga capacitate. Iată, în 
acest sens, citeva referiri la activitatea energeticienilor de la termo
centrala Rovinari, unitatea cu 
tară.

Rovinari are prevăzut să

Pentru luna decembrie, colectivul 
de oameni ai muncii de la termo
centrala 
realizeze o putere medie zilnică de 
710 MW, ceea ce reprezintă 41,2 la 
sută clin totalul capacității de care 
dispune. Prin urmare, deși in aceas
tă perioadă continuă o serie de lu
crări de modernizare, de încheiere 
a reparațiilor capitale, nivelul sta
bilit este minim, existînd posibilități 
reale pentru depășirea lui. Dealtfel, 
faptul că, pînă în prezent, in plină 
iarnă, nu s-au încheiat unele repa
rații capitale sau lucrări de moder
nizare nu constituie în nici un caz 
o scuză pentru imobilizarea unor 
importante capacități de producție. 
Dimpotrivă, această situație dove
dește grave neajunsuri in activita- 

sțea de reparații, în organizarea 
jJtppncii. Așa cum arăta secretarul 
general al partidului trebuiau luate 
din timp măsuri pentru încheierea 
tuturor lucrărilor de reparații și 
modernizări pînă la începerea ano
timpului rece. Munca trebuia in așa 
fel organizată incit in această pe
rioadă toate agregatele și instalațiile 
energetice să fie în perfectă stare 
de funcționare.

Din analiza efectuată rezultă însă 
că producția de energie electrică 
realizată in această perioadă nu este 
nici la nivelul stabilit, al capacită
ților declarate în funcțiune. Din fi
șele de producție rezultă că perioa-

GOSPODĂRIREA RIGUROASĂ ȘI ECONOMISIREA ENERGIEI
- obiective de permanentă actualitate și importanță majoră 

pentru activitatea fiecărei organizații de partid
— Chiar a doua zi după ședința 

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 25 noiembrie a.c., — 
ne spunea tovarășul Vasile Albu, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal de partid Bacău — organizațiile 
de Partid din întreprinderi. din in
stituții și cartiere au trecut cu 
promptitudine la aplicarea măsurilor 
stabilite de conducerea partidului. In 
primul rind a fost declanșată o largă 
muncă politică ajutindu-i pe oameni 
să înțeleagă că economisirea severă

> și gospodărirea riguroasă a energiei 
electrice si a combustibilului consti
tuie o problemă de interes național, 
care trebuie să-l preocupe pe fiecare 
om al muncii — economisirea ener
giei și reducerea consumurilor neteh
nologice in proporțiile stabilite repre- 
zentind obligații pentru fiecare cetă
țean și nicidecum o îndatorire facul
tativă. Totodată, colective de activiști 
și specialiști s-au deplasat in unități 
sprijinind și ajutind concret, la fața 
locului, organizațiile de partid, con
ducerile întreprinderilor în studierea 
și depistarea posibilităților existente 
pentru reducerea drastică a consu
murilor. Rezultatele analizelor și stu
diilor întreprinse, toate posibilitățile 
identificate au fost centralizate in
tr-un amplu program de măsuri cu 
prevederi concrete pentru fiecare 
unitate.

Am urmărit în măi multe unltătl 
Industriale din municipiu modul în 
care se materializează aceste măsuri.

O LARGĂ SI EFICIENTA PROPA
GANDA VIZUALA. La întreprinde
rea de mașini-unelte. una dintre cele 
mai mari unităti consumatoare de 
energie electrică, stăm de vorbă cu 
economistul Mihai Holman, secreta
rul comitetului de oartid.

— Despre necesitatea reducerii zil
nice, în unitate, ca și acasă, a consu
mului de energie electrică am discu
tat in adunările generale de partid, 
in cadrul grupelor sindicale, spre a- 
cest obiectiv a fost concentrată acti
vitatea agitatorilor, ca și emisiunile 
stației de radioamplificare, gazetele 
de perete. Un accent deosebit l-am 
pus pe actualizarea și concretizarea 
propagandei vizuale in vederea spo
ririi eficientei ei politice.

Cele relatate urmau să ni se con
firme chiar de la intrarea in între
prindere Pe aleile interuzinale, ca și 
în secțiile de producție pot fi văzute 
numeroase nanouri. afișe, gazete de 
perete, fotomontaje si alte asemenea 
mijloace ale propagandei vizuale, care 
fac cunoscute chemările conducerii 
partidului, sarcinile si angajamente
le colectivului, explică concret mun

cea mai mare putere instalată din

da 1—14 decembrie s-a caracterizat 
prin niveluri de producție de ener
gie electrică reduse, prin fluctuații 

LA TERMOCENTRALA ROVINARI

lmprevizibile in sarcinile atinse de 
blocurile în funcțiune. Practic, pu
terea medie zilnică pusă la dispozi
ția sistemului energetic național a 
coborit deseori sub 600 MW. cu un 
singur vîrf de producție de 1 200 MW 
pe data de 8 dâcembrie. Realizările 
nesatisfăcătoare s-au datorat îndeo
sebi opririlor accidentale ale insta
lațiilor cauzate de defecțiuni la ca
zane. de unele indisponibilități la 
agregatele auxiliare, de timpul pre
lungit in care se realizează pornirea 
blocurilor după opriri și reparații. 
„Necazurile cu care ne confruntăm 
în această perioadă — apreciază to
varășul George Condescu, secretarul 
comitetului de partid — se explică 
și prin faptul că nu am pus la tim
pul potrivit accentul 
efectuarea reviziilor și reparațiilor 
planificate, pe încadrarea in termen 
a lucrărilor de modernizare, prelun
gind in mod nejustificat execuția lor 
spre sezonul friguros. Acum, ca ur
mare a intensificării eforturilor, a 
sprijinului primit sîntem pe punctul 
de a încheia toate aceste lucrări. în 

necesar pe

citorilor eficienta economică Si avan
tajele reducerii consumurilor de e- 
nergie și combustibil. Am reținut ci
teva dintre calculele afișate la locu
rile de muncă. Economisind • zilnic 
numai cite 10 kWh energie electrică, 
comuniștii- din secția montai general 
au ajuns la concluzia că mașinile si 
utilajele pe cane le au în dotare ar 
putea funcționa in plus 12 ore, reali- 
zind o producție suplimentară în va
loare de 432 000 lei. Cei de la secția 
mecanică ușoară au calculat că redu- 
cind zilnic consumul cu numai 1 la 
sută pot realiza, pină la sfîrșitul anu
lui. o economie de energie electrică 
suficientă pentru Iluminatul a 24 de 
apartamente pe timp de un an.

De la calcule convingătoare la mă

ÎN MUNICIPIUL BACĂU

suri concrete — s-a pornit pe drumul 
cel mai scurt. A căpătat un puternic 
impuls acțiunea de reproiectare și de 
reducere permanentă a greutății ma
șinilor, de dotare a tuturor utilajelor 
și instalațiilor cu întrerupătoare 
automate și limitatoare de consum. 
Numai în aceste zile, prin renunțarea 
la iluminatul general al halelor, in- 
trodueîndu-se iluminatul local la ma
șină. ca și prin suprimarea tuturor 
consumurilor inutile din birouri, ho
luri. magazii, spatii exterioare, mun
citorii de aici au reușit să reducă 
consumul netehnologic de energie 
electrică cu peste 50 la sută.

ROLUL MOBILIZATOR AL ADU
NĂRILOR GENERALE. Preocupări 
asemănătoare • pot fi întîlnite si la 
organizațiile de partid de la Între
prinderea „Metalurgica", Combinatul 
de celuloză și hirtie Letea, întreprin
derea de postav „Proletarul", între
prinderea de gospodărire comunală si 
loeativă. Maistrul principal Mihal 
Caraiman, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea „Metalur
gica". a ținut să precizeze că un rol 
deosebit în mobilizarea comuniștilor 
în acțiunea de economisire a energiei 
electrice si combustibilului îl au a- 
dunările generale ale organizațiilor 
de partid. în cadrul lor se discută nu 
numai de ce este necesar ca fiecare 
comunist, fiecare om al muncii să 
participe cu toate forțele si pricepe
rea la acțiunea de gospodărire a 
energiei, ci se stabilesc si sarcinile 

paralel, am trecut la materializarea 
sarcinilor trasate de secretarul gene
ral al partidului și preconizăm ca in 
scurt timp activitatea termocentra
lei să se redreseze, astfel încit să 
asigurăm înfăptuirea sarcinilor pre
văzute în programul de creștere a 
producției de energie electrică. în 
completare, tovarășul Ion Surdu, di
rectorul uziner de combustibil, ne-a 
spus :

— Finalizarea lucrărilor de inves
tiții in gospodăria de cărbune are 
un rol deosebit pentru îmbunătă
țirea sistemului de alimentare și în 
asigurarea autonomiei fluxului teh
nologic al termocentralei față de 
activitatea carierelor de lignit din 
zonă. Lucrările sînt eșalonate, pînă 

in anul viitor. Ca urmare a spriji
nului mai intens primit din partea 
Ministerului Energiei Electrice am 
reușit insă să încheiem lucrările la 
cî.teva obiective mari. Intre altele, 
s-au dat în folosință depozitul 2 
Nord de 150 000 tone cărbune, trans
portorul 19-B și s-au creat condiții 
pentru creșterea capacității concaso- ’ 
rului nr. 2. în prezent, intensificăm 
lucrările în zona de sud, care vizea
ză cu precădere mărirea capacității 
de depozitare și a siguranței în ali
mentarea termocentralei cu cărbune 
cit mai curat, de granulație cores
punzătoare.

Detalii asupra modului cum se în
făptuiesc celelalte măsuri deosebit 
de importante pentru creșterea pa
rametrilor de funcționare ai grupu
rilor energetice am aflat in discuția 
purtată cu directorul comercial al 
întreprinderii Electrocentrale Rovi
nari, inginerul Nicolae Anghel. în 
esență, interlocutorul ne-a relatat : 
„Sîniem conștienți că hotărîtoare 
pentru sporirea, încă din aceste zile, 
a producției de energie electrică este

Si angajamentele concrete ale colec
tivelor respective, măsurile necesare 
pentru îndeplinirea acestora, se iau 
în dezbatere asnecte ale organizării 
exemplare a muncii, ale disciplinei, 
creîndu-se o opinie de masă impo- 
triva risipitorilor, a neajunsurilor. în 
aceste zile, in fiecare adunare genera
lă de partid (ca și în adunările gru
pelor sindicale, ale organizațiilor 
U.T.C.), principalul punct de pe ordi
nea de zi se referă la economisirea 
energiei electrice și combustibilului. 
Din dezbaterile comuniștilor s-au 
născut în ultimul timp numeroase ini
țiative și acțiuni deosebit de eficien
te. La turnătorie, bunăoară, unde prin 
natura muncii se consumă o mare 
cantitate de energie și combustibil, 

inginerul Radu Drugan, împreună cu 
maiștrii și muncitorii de înaltă cali
ficare de aici s-au preocupat in aces
te zile de optimizarea procesului de 
uscare a formelor, lucrind numai cu 
cuptoarele încărcate la maximum. 
Comuniștii din secțiile de prelucrare 
și montaj au propus aplicarea unor 
măsuri organizatorice și tehnologice 
care asigură realizarea producției fi
zice cu norme reduse de consum. Un 
mare panou amplasat chiar la in
trarea în întreprindere prezintă atît 
dinamica consumurilor planificate, 
cit și economiile realizate.

EXEMPLUL COMUNIȘTILOR. Poa
te fi apreciată ca interesantă si efi
cientă și inițiativa comuniștilor de 
la întreprinderea de nanificatie. în 
urma mai multor căutări, inginerul 
Ion Răducan, împreună cu alți spe
cialiști din unitate au conceput si 
realizat un sistem de recuperatoare 
care, montate la coșurile de fum de 
Ia cuptoarele de coacere, captează 
căldura necesară încălzjrii apei teh
nologice și menajere. Se economisesc 
în acest fel circa 1 000 tone de com
bustibil conventional pe an. De fapt, 
aici, ca și în toate celelalte unități 
economice, organizațiile de partid au 
cerut tuturor comuniștilor, fie ei in
gineri. economiști, maiștri sau mun
citori, să fie exemplu in acțiunea de 
economisire a energiei. Punînd in va
loare propunerile și inițiativele co
muniștilor. experiența specialiștilor 
și muncitorilor, la Combinatul de 

activitatea de reparații, de întreți
nere și exploatare în cele mai bune 
condiții a tuturor, instalațiilor din 
fluxul productiv. De aceea, prin în
tărirea formațiilor de lucru și a asis
tentei tehnice pe schimburi, punem 
accent pe creșterea operativității și 
a calității reparațiilor, pe o mai 
strînsă colaborare între sectoarele de 
exploatare și secțiile de întreținere. 
Pentru a suplini deficitul de forță 
de muncă am stabilit ca personalul 
de exploatare să participe și la in
tervențiile ce trebuie făcute, asigu- 
rîndu-se astfel o mai mare operati
vitate în efectuarea acestor lucrări. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
cerut să fie stabilite norme specifice 
de consum și de exploatare pe toate 
fazele activității din termocentrală. 
Am trecut la elaborarea acestor nor
me pe fiecare grup și instalație și 
preconizăm ca prin urmărirea lor 
strictă să reducem substanțial con
sumul de combustibili și ehergie, să 
întărim disciplina tehnologică".

Desigur, toate aceste măsuri nu 
trebuie privite separat, ca un scop 
in sine, ci trebuie apreciate in func
ție de finalitatea lor : sporirea pro
ducției de energie electrică. De 
aceea, se impun eforturi susținute 
pentru mai buna organizare a între
gii activități, pentru întărirea ordi
nii și disciplinei, pentru asigurarea 
unei înalte răspunderi în efectuarea 
reviziilor, reparațiilor și interven
țiilor, in supravegherea și exploa
tarea termoagregatelor, astfel incit 
toate acțiunile ce se întreprind să 
determine creșterea puterii blocuri
lor energetice și menținerea lor în 
funcțiune un timp cit mai îndelun
gat. în felul acesta, energeticienii de 
la Rovinari vor putea să producă in 
mod constant mai multă energie e- 
lectrică. să contribuie mai substan
țial la echilibrarea balanței energe
tice a tării.

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scînteii”

îngrășăminte chimice s-au găsit solu
ții pentru realizarea producției în 
condițiile scoaterii din funcțiune a 
unor ventilatoare de la turnurile de 
răcire și ale reducerii considerabile a 
consumului de energie la operațiile 
de încărcare si descărcare. Secreta
rul comitetului de partid, tovarășul 
Dumitru Ghiorghiaș, ne vorbea des
pre exemplul unor comuniști, mem
bri ai comisiei energetice, care au 
realizat un sistem de modificare a 
schemelor de automatizare la un 
grup de 13 transformatori In scopul 
limitării funcționării acestora în gol 
sau introducerea unor cabluri econo
micoase pe traseele energetice. O 
atenție deosebită acordă comitetul de 
partid, conducerea combinatului eco
nomisirii energiei termice. Numai 
prin recuperarea aburului de la o 
singură instalație — inițiativa apar
ține unui colectiv de comuniști — s-a 
asigurat posibilitatea încălzirii unui 
cvartal de circa 5 000 apartamente din 
cadrul municipiului.

REZERVELE NU SlNT EPUIZATE. 
La Comisia de control muncitoresc al 
activității economice si sociale a Co
mitetului municipal de partid Ba
cău, inginerul Stelian Gherghelescu, 
vicepreședintele comisiei, ne-a vor
bit despre faptul că numai în ulti
mele trei săptămini datorită măsuri
lor și acțiunilor întreprinse de orga
nele și organizațiile de partid, consu
mul de energie electrică pe munici
piu a fost redus cu 8 la sută. Sint 
edificatoare, în acest sens, și rezul
tatele obținute de la începutul anu
lui și pînă acum de către oamenii 
muncii din municipiul Bacău : econo
misirea a 17 265 MWh energie elec
trică și 43,5 milioane mc gaze.

Ceea ce trebuie remarcat este fap
tul că peste tot. atît Ia comitetul mu
nicipal de partid, cit și in organiza
țiile de partid din unitățile economi
ce poate fi întîlnită ferma convinge
re că rezervele de reducere a con
sumurilor de energie si combustibil 
nu au fost nici pe departe epuizate. 
Este nevoie ca peste tot, în toa
te unitățile economice, să se treacă 
fără întîrziere de la analizele si stu
diile întreprinse de colectivele de ac
tiviști și specialiști, de comisiile de 
control muncitoresc si comisiile ener
getice din cadrul întreprinderilor, la 
aplicarea imediată, cu fermitate a 
tuturor măsurilor stabilite, inclusiv 
a celor de perspectivă.

Al. PINTEA 
Gh. BALTA

Munca în formații specializate
este mai

La S.M.A. Sihlea, județul Vrancea, 
s-a făcut un prim bilanț al muncii 
pentru pregătirea utilajelor care vor 
ti folosite în campania agricolă din 
primăvara anului viitor. Toate gra
pele cu discuri și cele stelate, plugu
rile din parcul unității au primit 
certificatul de bună folosință, urmind 
ca în scurt timp să fie revizuite 
sau reparate mașinile de îm
prăștiat amendamente si îngră
șăminte organice. „Și la repara
rea capitală a tractoarelor ne în
cadrăm în termenele prevăzute în 
graficele stabilite pentru această 
perioadă ne-a spus inginerul-șef 
al unității. Neculai Dinu. Am or
ganizat lucrul în două schimburi 
cu cei mai bine pregătiți mecanici, 
asigurarea calității reparațiilor con
stituind principala noastră preocu
pare. Noi am luat din timp măsuri 
pentru a folosi cu precădere piesele 
recondiționate și pe cele recuperate 
de la tractoarele propuse spre casare.

Și în stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii Cîmpineanca și Mărti- 
nești lucrările de reparații se des-

Îmbunătățirea brăzdarelor 
prin metalizare

La executarea ară
turilor adinei din 
toamna acestui an, din 
cauza solului tare, de
terminat de seceta 
prelungită, brăzdarele 
de la pluguri s-au uzat 
foarte repede. Acum, 
in campania de repa
rații, multe din ele 
trebuie înlocuite. Nu 
este cazul cu unele 
brăzdare folosite in 
unități agricole din ju
dețul Brăila. Ele nu 
numai că nu se uzea
ză. dar se și autoascut. 
Am văzut un aseme
nea brăzdar de plug 
expus la sediul Comi
tetului municipal de 
partid Brăila. Tovară
șul Cristian Rădulescu, 
secretar cu probleme 
economice, ne explică: 
„Este un caz rezolvat 
de prelungire a dura
tei de folosire a pie
selor de schimb, tl ți
nem temporar aici 
pentru a îndemna și 
pe alții să folosească 
metoda de îmbunătăți
re a calității brăzdare
lor". Aflăm și despre 
ce este vorba.

In timpul campaniei 
de recoltare a porum
bului din această 
toamnă, cițiva munci
tori de la Combinatul 
de fibre artificiale 
care lucrau in Insula 
Mare a Brăilei au sesi
zat necazurile mai 
multor mecanizatori 
care, lucrind la arat, 
din cauza pămintului 
tare erau nevoiți să 
schimbe foarte des 
brăzdarele de plug. 
Unul dintre ei a cerut 
un brăzdar nou, iar a 
doua zi, ușor modi
ficat. l-a montat la 
plug. De atunci, acel 
brăzdar nu a mai fost 
schimbat timp de zece 
săptămini și este, in 
continuare, utilizabil. 
Iată și metoda folosi
tă, metodă simplă și 
la îndemîna oricărei 
stațiuni pentru meca
nizarea agriculturii 
care a rezolvat proble
ma metalizării sau a 
sudurii cu electrozi de 
mare duritate. Pentru 
a se obține efectul de 
autoascuțire in timpul 
executării arăturii, pe

Mai bună organizare, dar și un apel 
către furnizorii pieselor de schimb

în județul Bacău, mecanicii și me
canizatorii muncesc intens la repa
rarea tractoarelor și mașinilor agri
cole. La centrele de reparații de la 
Hemeiuș. Moinești. Traian si Filipești 
se lucrează în două schimburi, iar 
pentru executarea unor operații cu 
volum mare — degresarea, demon
tarea și recondiționarea pieselor — 
programul se desfășoară in trei 
schimburi. Concomitent, în toate 
atelierele s-a trecut la recondițio- 
narea pieselor de schimb, a ansam- 
blelor și subansamblelor uzate. Pînă 
acum au fost recondiționate piese în 
valoare de peste 28 milioane Iei. Ca 
urmare, pînă la jumătatea lunii de
cembrie, grapele, mașinile de plan
tat cartofi, mașinile pentru admi
nistrat gunoi de grajd, ca și cele 
pentru administrat îngrășăminte chi
mice și amendamente au fost repara
te in proporție de 70—80 La sută. în 
bună parte au fost reparate și semă- 
nătorile, plugurile, mașinile fito-sa- 
nitare. Cele mai bune rezultate le-au 
obținut colectivele atelierelor S.M.A. 
Dealu Morii, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Moinești și Hemeiuș.

Dar la tractoare, reparațiile au fost 
efectuate în proporție de numai 30 
la sută. în centrele specializate și în 
atelierele S.M.A. așteaptă să fie re
vizuite și reparate peste 1 800 de 
tractoare. E adevărat că unele dintre 
acestea au intrat in reparații, dar au 
„înghețat" în diferite stadii. Cauze
le : defecțiuni în organizarea muncii 
din atelierele respective, întîrzieri in 
asigurarea unor piese și materiale. 
La stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din Izvoru Berheciului, 
Răcăciuni. Sascut si Podu Turcu
lui activitatea în ateliere începe

spornică
fășoară intens. La S.M.A. Cîmpinean
ca — centru specializat pentru repa
rarea tractoarelor, a combinelor auto
propulsate și a mașinilor agricole — 
activitatea este organizată pe forma
ții specializate pe grupe de lucrări.

La Trustul S.M.A. am aflat că pînă 
la sfîrșitul primei decade a acestei 
luni au fost reparate 725 de tractoa
re, 89 de combine și 490 grape cu 
discuri, 136 semănători pentru pă- 
ioase, înregistrîndu-se depășiri ale 
planului. Totuși, repararea semănăto
rilor pentru culturile prăsitoare, ma
șinilor de administrat îngrășăminte 
chimice și organice, precum și a utila
jelor de erbicidat este întîrziată față 
de prevederile stabilite. De aceea, 
organele agricole din județ — în pri
mul rind conducerea trustului S.M.A. 
— au datoria de a îndruma și spri
jini mai concret și cu exigentă spo
rită activitatea desfășurată pentru 
repararea utilajelor agricole.

Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scînteii"

partea din spate a 
brăzdarului se aplică 
un strat de sudură cu 
electrozi de o duritate 
medie, iar pe partea 
din față — un strat 
de sudură cu o durita
te înaltă. Lățimea 
stratului acoperit de 
sudură are intre 30 și 
40 de milimetri și se 
execută pe toată lun
gimea brăzdarului de 
plug, după care se 
ascute la polizor. In 
timpul lucrului, dato
rită frecărilor puterni
ce ale brăzdarului cu 
pământul, partea din 
spate fiind mai puțin 
dură se subțiază, ceea 
ce dă efectul de auto
ascuțire.

In prezent, după 
cum aveam să aflăm 
de la tovarășul Gheor- 
ghe Ilie, directorul 
Trustului S.M.A. Brăi
la, metoda se generali
zează in celelalte 12 
stațiuni pentru meca
nizarea agriculturii din 
județ.

Vircjil
gheorghita

tîrziu si încetează devreme, iar a- 
provizionarea locurilor de muncă cu 
materialele necesare este defectuoa
să. Ca urmare, la S.M.A. Sascut au 
fost reparate doar 66 de tractoare din 
cele aproape 300 planificate, iar la 
Podu Turcului — numai 78 din cele 
291 prevăzute.

Pentru ca mecanizatorii din județ 
să-și poată îndeplini în mod exem
plar sarcinile ce le revin în campa
nia agricolă de primăvară, se impu
ne insă ca și unitățile industriale 
producătoare de piese de schimb să 
accelereze livrarea acestora. Spunem 
aceasta avînd în vedere o listă lun
gă de restanțieri pe care șeful servi
ciului aprovizionare de la baza teh- 
nico-materială pentru agricultură 
Bacău, Aurel Petrăreanu, ne-a pus-o 
la dispoziție. Cităm din listă : între
prinderea mecanică Codlea — 790 ar
bori motor. întreprinderea de trac
toare din Brașov — 400 cămăși pen
tru cilindri, 240 chiulase, 130 biele 
pentru motor, întreprinderea de me
canică fină Sinaia — 13 000 elemenți 
pentru pompe de injecție și 8 000 su
pape pentru pompe, întreprinderea 
mecanică Plopeni — 590 distribuitoa
re hidraulice, 480 cilindri servo-di- 
recție. întreprinderea de tractoare și 
mașini agricole Craiova — 5 000 brăz
dare. Întreprinderea „Ceahlăul" din 
Piatra Neamț — 2 800 discuri pentru 
grape etc. Livrarea acestor piese 
este una din condițiile esențiale de 
care depinde finalizarea reparării 
tractoarelor, a mașinilor agricole — 
și de aceea trebuie onorată in cel 
mai scurt timp 1

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii"

SARCINI DE DEOSEBITĂ 
ÎNSEMNĂTATE
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rirea substanțială a disponibilităților 
alimentare ale țării. Deosebit de su
gestive sîn.t, in acest sens, ritmurile 
înalte de creștere a producției nete 
agricole — 8.9 la sută — și a pro- 
ducției-marfă industriale — 6,8 la 
sută. Acest ritm înalt de dezvoltare 
a agriculturii urmează a se realiza 
îndeosebi prin siporirea substanțială 
a producțiilor medii la hectar și 
pe fiecare animal, prin punerea in
tensă in valoare a potențialului pro
ductiv de care dispune această ra
mură. în domeniul producției vege
tale prioritate se va acorda cerea
lelor pentru boabe, care in anul vii
tor trebuie să ajungă la o producție 
de 29 milioane tone, și culturilor du
ble, care vor fi extinse pe cel puțin, 
două milioane hectare. Sporuri 
substanțiale de producții sînt pre
văzute și la plantele tehnice, car
tofi. legume, fructe, struguri. Con
comitent cu dezvoltarea producției 
vegetale, prin planul pe X984 au fost 
accentuate prevederile cincinalului 
in domeniul zootehniei. în cadrul 
producției zootehnice vor crește cu 
deosebire efectivele de taurine și 
cele de ovine, care, la sfîrșitul anu
lui 1984, vor ajunge la circa 8,2 mi
lioane, respectiv 21,9 milioane ca
pete. Această orientare spre reali
zarea unor ritmuri înalte de creștere 
a producției vegetale și animale, de
finitorie dealtfel pentru actuala 
etapă a noii revoluții agrare, consti
tuie o opțiune fundamentală, care 
accentuează întărirea rolului agri
culturii ca ramură vitală pentru pro
gresul economiei naționale și ridi
carea bunăstării poporului.

In conformitate cu obiectivul fun
damental stabilit de Congresul al 
XH-lea, planul pe 1984 pune In 
fața oamenilor muncii din agri
cultură necesitatea perfecționării 
activității in toate unitățile agricole, 
întăririi ordinii și disciplinei. res
pectării riguroase a tehnologiilor de 
lucru, a normelor agrotehnice și cu 
deosebire a celor privind densitatea 
plantelor la hectar s' perioadele de 
executare a insămînțărilor și celor
lalte lucrări agricole. Analizînd cu 
înaltă exigență cauzele care au ge
nerat lipsurile ce s-au manifestat 
în acest an in organizarea și condu
cerea activității din multe unități 
agricole și cu deosebire în aplicarea 
tehnologiilor de producție și efec
tuarea lucrărilor agricole, în respec
tarea normelor sanitar-veterinare, 
este necesar ca pretutindeni să fie 
întărită răspunderea cadrelor și 
specialiștilor, a tuturor oamenilor 
muncii care lucrează în agricultură 
pentru realizarea producțiilor vege
tale și animale stabilite. în această 
ordine de idei au o importanță deo
sebită cunoașterea și aplicarea, in 
condițiile concrete ale fiecărei uni
tăți, a celor mai bune experiențe 
din agricultură privind modul de 
organizare și conducere a activității 
de producție și economice, organi
zarea muncii în acord global, apli
carea riguroasă a tehnologiilor spe
cifice fiecărei culturi.

în spiritul indicațiilor formulate 
de secretarul general al partidului la 
recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. pe probleme de agri
cultură, acum, in aceste zile, trebuie 
trecut cu toată hotărîrea la temei
nica pregătire a producției agri
cole a anului viitor. în acest sens se 
impun măsuri deosebite pentru ca 
pretutindeni să se asigure desfășu
rarea normală a activității în zoo
tehnie, astfel îneît pe întreaga pe
rioadă de iarnă să se poată realiza 
producțiile zilnice de lapte, carne și 
ouă stabilite. Totodată, trebuie ac
ționat cu cea mai mare atenție pen
tru pregătirea campaniei agricole de 
primăvară, accentul punindu-se in 
aceste zile pe desfășurarea mai 
largă a acțiunilor de fertilizare, pe 
executarea lucrărilor de hidroame
liorații, pe pregătirea sistemelor de 
irigații și de desecări, pe asigurarea 
semințelor, pe executarea reparații
lor la tractoare și mașinile agricole 
corespunzător graficelor zilnice sta
bilite.

Avem in planul de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimentare 
pe anul 1984 un amplu și mobiliza
tor program de activitate consacrat 
progresului acestei ramuri de bază 
a economiei naționale. Sînt asigu
rate în același timp toate condițiile 
necesare îndeplinirii sarcinilor sta
bilite. în spiritul exigențelor formu
late de secretarul general al parti
dului, oamenii muncii din agricul
tură și din industria alimentară sînt 
chemați să acționeze cu răspundere, 
exigentă și spirit revoluționar pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor prevăzute in planul pe 1984, a- 
sigurînd astfel buna aprovizionare a 
populației cu produse agroalimen- 
tare, satisfacerea celorlalte cerințe 
ale economiei naționale.
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VIZITA DE PRIETENIE A PRIMM MINISTRU 
Al REPUBUCn ELENE, ANDREAS PAPANDREU

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 
acordat ziarului „Corriere della Sera" din Italia

începerea 
conrHor oficiale

; (Urmare din pag. I)

i Președintele României și premierul 
‘ elen au arătat că, în momentul de 

față, țările de pe continentul euro-
■ pean traversează etapa cu cea mai 
; amenințătoare tensiune din întreaga

perioadă postbelică, apreciind că, in 
urma întreruperii tratativelor de la 
Geneva dintre U.R.S-.S. și S.U.A., pe
ricolul unei confruntări este mai a- 

I propiat ca oricînd.
j Ambele părți s-au pronunțat cu 
I toată hotărîrea împotriva amplasării 

noilor rachete cu rază medie de ac- 
| țiune, a oricăror măsuri care ar duce 
I la o încordare și mai gravă, la spo-
■ rirea pericolelor la adresa păcii și 
i au subliniat că se impune ca, în in- 
. teresul tuturor popoarelor europene,

să nu se ajungă la instalarea noilor 
I arme nucleare, să fie retrase și dis- 
I truse cele existente, să fie reluate ne- 
' gocierile sovieto-americane de la Ge- 
I neva.
I Au fost, de asemenea, abordate și 
' alte probleme internaționale, in mod 
J deosebit cele legate de soluționarea 
i pe cale pașnică, prin tratative, a 

conflictelor și stărilor litigioase din- 
I tre state.

Pornind de la implicațiile profund 
negative ale situației din Orientul 

, Mijlociu asupra întregii vieți inter- 
i naționale, s-a relevat importanta in

tensificării acțiunilor politice și di- 
: plomatice pentru instaurarea unei
■ păci globale, juste și durabile, bazată 

pe retragerea Israelului din toate te
ritoriile arabe ocupate în 1967, pe 
respectarea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian la autodeter
minare, inclusiv la constituirea unui 
stat propriu, independent, precum și

; Ia asigurarea dreptului tuturor sta
telor din această regiune de a trăi 
în pace și securitate.

: Convorbirile se desfășoară într-o
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocă.

DINEU OFICIAL OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
IN ONOAREA PRIMULUI MINISTRU ANDREAS PAPANDREU

Toastul președintelui
Nitolae Ceaușescu

Toastul primului ministru 
Andreas Papandreu
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în Europa, în întreaga 
ceea ce âr însemna dis- 
a însăși vieții pe planeta

acum este aceea 
periculos al eve- 
o catastrofă nu
la dezarmarea

Europa, a .■ situației internațio-. 
; nale. Această’ cstg detetminiată' de
■ trecerea la amplasarea rachetelor
■ americane cu rază medie de acțiu- 
' ne în unele state din vestul Eu- 
: ropei și de întreruperea, ca urmare
a acestor măsuri, a tratativelor de 
la Geneva și anunțarea de contra- 
măsuri de către Uniunea Sovietică.

Sîntem, de fapt, la începutul 
unei noi etape a cursei înarmări
lor. Realizarea măsurilor de ampla
sare a rachetelor pe continentul 
european va duce la creșterea con
siderabilă a pericolului unui război 
nuclear 
lume — 
trugerea 

. noastră.
De aceea, problema fundamen

tală care se pune 
a opririi cursului 
nimentelor spre 
cleară, a trecerii
nucleară și la dezarmarea generală, 
oprirea amplasării rachetelor cu 
rază medie de acțiune în Europa și 
a contramăsurilor anunțate, relua
rea negocierilor de la Geneva și 
realizarea unui acord care să ducă 
la un echilibru al forțelor, pe baza 
unui nivel cît mai scăzut al înar
mărilor.

In cursul convorbirilor de astăzi 
am discutat pe larg aceste probleme. 
Am ajuns la multe concluzii comu
ne: Aș dori să subliniez faptul că 
sîntem deopotrivă de acord pentru a 
se face totul spre a se depăși situația 
gravă care s-a creat. Deși țările 
noastre se află în două blocuri mi
litare opuse, ele sînt deopotrivă de 
acord că trebuie să facem totul 
pentru a nu se ajunge la confrun
tare, ci pentru a se realiza o poli
tică de destindere, de colaborare, 
de respect al independenței fie
cărei națiuni. Această coincidență 
a pozițiilor noastre corespunde, de-

La invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, primul ministru al Re
publicii Elene, Andreas Papandreu, 
a sosit sîmbătă, 17 decembrie, într-o 
vizită de prietenie în țara noastră.

Vizita premierului elen in România 
constituie o expresie a bunelor re
lații dintre cele două țări, bazate pe 
vechi și tradiționale legături între 
popoarele român și elen. In același 
timp, noul dialog la nivel inalt va 
marca un moment important in evo
luția raporturilor de prietenie și co
laborare româno-elenă, la extinderea 
cooperării bilaterale pe multiple pla- . 
nuri, precum și a conlucrării pentru 
dezvoltarea relațiilor de bună vecină
tate în Balcani, pentru transformarea 
acestei regiuni într-o zonă a convie-

altfel, cu pozițiile multor state 
mici și mijlocii din Europa și din 

: întreaga lume — și, am putea spu- ' 
ne, că ea corespunde, de fapt, inte
reselor tuturor popoarelor,, inclusiv 
ale țărilor mari, inclusiv interese
lor popoarelor sovietic și ame
rican.

Noi am dori să dezvoltăm con
tinuu această colaborare și acțiune 
în direcția păcii și colaborării. 
Vrem să acordăm o atenție deose
bită problemelor din Balcani, rea
lizării unei zone fără arme nuclea
re și baze militare Străine, să ac
ționăm pentru soluționarea tuturor 
problemelor litigioase dintre state 
numai pe calea tratativelor. Viața, 
evenimentele demonstrează că ori- 
cît de îndelungate și grele ar fi 
tratativele, ele reprezintă singura 
alternativă la politica de război.

în același timp, în cursul con
vorbirilor avem în vedere să găsim 
noi domenii de extindere a colabo
rării economice, tehnico-științifice 
și în alte domenii, dintre țările și 
popoarele noastre.

Iată de ce doresc să subliniei că 
vizita dumneavoastră, deși foarte 
scurtă, va avea un rol important și 
va reprezenta un nou moment în 
relațiile dintre România și Grecia.

Cu această- convingere și cu 
această dorință, ridic paharul 
pentru a colaborare tot mai 
strînsă între poporul român și po
porul elen, între România și Gre
cia, urez poporului prieten elen 
succese 
tarea sa economico-socială, în dez
voltarea sa independentă,

Ridic, de asemenea, paharul pen
tru președintele Republicii Elene, 
domnul Constantin Karamanlis,

în sănătatea domnului prim-mi- 
nistru, Andreas Papandreu, căruia 
îi urez succes în întreaga sa acti
vitate,

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

tot mai mari în dezvol-

Sosirea în Capitală
arme nucleare, 
pace în Europa

țuirii pașnice, fără 
pentru destindere și 
și in întreaga lume.

Primul ministru elen este însoțit în 
această vizită de Dimitris Maroudas, 
adjunct al ministrului la Președinția 
Consiliului de Miniștri, Antonis 
Gheorghiadis, adjunct al ministrului 
economiei naționale, Hristos Mahe- 
ritsas, director al cabinetului diplo
matic al primului ministru, Iannis 
Papanikolau, director al Cabinetului 
pentru probleme economice al pri
mului ministru, Angela Kokkola, 
directoarea Cabinetului primului mi
nistru, Nikolaos Andrikos, consilier 
special al primului ministru, L. Stra- 
tis, consilier special al primului mi
nistru.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,
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informare suficientă, că popoarele 
consideră problema unei confla- 
grații nucleare ca o problemă a 
altora.

Instalarea rachetelor „Pershing" 
și „Cruise" în Europa creează un 
pericol de un nou tip, de o nouă 
categorie, pentru că din punct de 
vedere calitativ aduce un nou ele
ment în relațiile dintre marile pu
teri. Și aceasta pentru două moti
ve. Primul, pentru că timpul pe 
care îl parcurge racheta se reduce 
de la peste 20 minute la 5—6 mi
nute ; în al doilea rînd, pentru că 
precizia rachetei „Pershing-2“ este, 
într-adevăr, surprinzătoare și cre
ează noi elemente pentru Uniunea 
Sovietică în ceea ce privește stra
tegia de răspuns, adică a timpului 
de prevenire și decizie pentru fo
losirea represaliilor nucleare. Uniu
nea Sovietică răspunde cu escala
darea instalărilor de noi arme nu
cleare în regiuni din Europa răsă
riteană. Este normal că va trebui 
să se aștepte un nou contrarăspuns 
din partea Statelor Unite și, în fe
lul acesta, va trebui să avem mai 
multe „Pershing-2“ și „Cruise" 
decît avem astăzi. Și escaladarea 
aceasta a înarmărilor nucleare de 
zi cu zi ne duce tot mai aproape 
de momentul care va însemna sfîr- 
șitul vieții omenești.

Este cunoscută activitatea pre
ședintelui Ceaușescu în lupta îm
potriva înarmărilor, pentru destin
dere și pentru pace. Și a fost, prin 
urmare, normal ca această mare 
problemă să fie problema centrală 
în discuțiile pe care le-am avut și 
le vom avea în vizita aceasta a 
noastră în România. Dincolo de 
inițiativele privind o Peninsulă 
Balcanică fără rachete, vor exista 
— sîntem siguri — și alte iniția
tive, inițiative comune, ale dom
nului Ceaușescu și ale guvernului 
grec, cu speranța că vom putea să 
contribuim la oprirea acestei înar
mări demențiale cu arme nucleare 
pe continentul nostru, în Europa.

Este normal, de asemenea, 
în afară de această problemă, 

unde erau arborate drapelele de 
ale celor două țări, oaspetele a 
întîmpinat de Constantin Dăscălescu, 
primiministrp al guvernului român. 
Petru Enache, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al 
Ștefan Andrei, Vasile 
Avram, Ion Teoreanu, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Nicolae Ecobescu, 
■ambasadorul României la Atena, pre
cum și Dimitrios Serbos, ambasadorul 
Greciei la București.

In onoarea premierului elen, pe 
aeroport se afla aliniată o gardă mi
litară.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Elene și Republicii So
cialiste România.

guvernului, 
Pungan, loan 

miniștri, de

examinat și vom examina stadiul 
relațiilor bilaterale .dintre.. cele 
două ,țări și dintre cele, două po
poare, care'au avut, întotdeauna, 
în istoria lor de veacuri, legături 
strînse de prietenie. Avem în ve
dere dezvoltarea de relații mai 
strînse atît în domeniul economic, 
al schimburilor comerciale, al ini
țiativelor comune de investiții, cît 
și de contacte politice și culturale, 
consultări și decizii.

Aș dori, domnule președinte, să 
vă transmit salutările călduroase 
ale președintelui Republicii Elene, 
domnul Constantin Karamanlis. 
Doresc, desigur, să vă transmit 
salutul poporului grec adresat po
porului român, dumneavoastră, 
domnule președinte, și guvernului 
dumneavoastră A

Doresc să ridic paharul în sănă
tatea dumneavoastră,

Pentru progresul și fericirea po
porului român ! (Aplauze).
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preocuparea comuna a celor două 
țări pentru a se depăși situația gravă 
care s-a creat.

Aștept cu mult interes vizita pre
ședintelui Consiliului de Miniștri ita
lian în România și consider că aceas
ta va da posibilitatea unui schimb 
mai larg de păreri privind colabo
rarea dintre țările noastre și, mai cu 
seamă, in problemele internaționale, 
îndeosebi în problemele din Europa. 
Am convingerea că România și Italia 
pot să aducă o contribuție impor
tantă la depășirea situației care s-a 
creat, la reluarea negocierilor și la 
realizarea unui acord corespunzător 
între cele două părți. Cu atît mai 
mult cu cit Italia urmează să ampla
seze pe teritoriul său rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune și, 
ca atare, poate avea un rol deosebit 
de important în privința aceasta. Eu 
am în vedere că țările pe teritoriul 
cărora urmează să fie amplasate 
noile rachete, au și o răspundere 
mare, dar pot avea și un rol impor
tant în depășirea situației care s-a 
creat — și înțeleg aceasta în sensul 
că aceste țâri pot cere aminarea am
plasării rachetelor pînă la realizarea 
unui acord. Spre exemplu, dacă Re
publica Federală Germania, pe teri
toriul căreia a început de acum am
plasarea rachetelor, nu ar fi acceptat 
să se treacă la această amplasare 
pînă nu se încheie tratativele, s-ar 
fi putut evita situația creată. Și 
acum aceste țări pot să contribuie 
mult la depășirea situației, la reve
nirea, de fapt, la situația anterioară, 
dinainte de începerea amplasării ra
chetelor. Aceasta ar reprezenta o 
contribuție de iipportanță deosebită 
— aș putea spune chiar istorică — 
a Republicii Federale Germania, a 
Italiei la depășirea acestei situații. 
Și cred că nu numai popoarele ita
lian și german ar aprecia acest lu
cru, dar toată Europa, întreaga lume 
ar prețui în mod deosebit această 
inițiativă.

lată de ce eu consider că țările 
noastre — România și Italia — pot 
face mult în această privință. Consi
der că vizita președintelui Consiliu
lui de Miniștri, Craxi, în România 
va avea o importanță deosebită. Fără 
nici o îndoială că trebuie să acțio
năm pentru a găsi puncte de conver
gență și, împreună și cu alte stata 
europene — atît cu țările din Est, cit 
și cu cele din Vest, precum și cu 
țările nealiniate și neutre — să ac
ționăm pentru a înlătura pericolul 
grav care s-a creat în Europa, pen
tru a opri cursa înarmărilor nuclea
re, pentru o Europă fără arme nu
cleare, o Europă a colaborării și a 
păcii.

ÎNTREBARE s Dacă mi-ați 
permite, .domnule președinte, ați 
abordat aceste probleme și in 
convorbirile cu secretarul gene
ral al Partidului Comunist Ita
lian, Enrico Berlinguer, care S-a 
aflat recent la București ? Ne 
puteți spune dacă convorbirile 
cu secretarul general al Parti
dului Comunist Italian pot fi 
considerate ca un pas înainte 
spre obiectivul, atît itfllian, cit 
și român, privind depășirea si
tuației care s-a creat in Eu
ropa ?

RĂSPUNS : Convorbirile pe care 
le-am avut cu secretarul general al 
Partidului Comunist Italian, Enrico 
Berlinguer, au demonstrat că asupra 
problemelor create în Europa există 
puncte de vedere identice sau foarte 
apropiate. Dealtfel, însuși Partidul 
Comunist Italian, secretarul său ge
neral au formulat o ser.': de propu
neri cu privire la depășirea situa
ției care s-a creat.

Noi considerăm că forțele politice 
din țările noastre, din Europa, opinia 

publică au un rol foarte important 
— și trebuie să-și intensifice contac
tele' și acțiunile comune pentru a 
salva Europa de o catastrofă nuclea
ră. în acest sens, vizita secretarului 
general al Partidului Comunist 
Italian în România, convorbirile pe 
care le-am avut le consider ca o 
contribuție importantă în această 
activitate vitală pentru întreaga 
Europă, pentru întreaga lume.

ÎNTREBARE : Ne puteți
spune, domnule președinte, cu 
ce speranțe și așteptări se pre
gătește România pentru confe
rința consacrată întăririi încre
derii și securității și pentru de
zarmare de la Stockholm, din 
ianuarie 1984, în cadrul efortu
rilor generale în favoarea des
tinderii în Europa ?

RĂSPUNS : România a desfășurat 
o activitate intensă pentru încheierea 
cu succes a reuniunii de la Madrid, 
consacrată securității și cooperării 
îp Europa. Consideram convocarea 
conferinței pentru încredere, secu
ritate și dezarmare de la Stockholm, 
în ianuarie 1984, ca foarte impor
tantă, mai cu seamă în situația nouă 
care s-a creat ca urmare a trecerii 
la amplasarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune în Europa.

România se pregătește și va parti
cipa la conferința de la Stockholm 
cu dorința de a-și aduce întreaga 
contribuție la întărirea încrederii 
între țările europene, la adoptarea 
unor măsuri concrete privind redu
cerea încordării în vederea reluării 
politicii de destindere și trecerii la 
unele măsuri concrete de dezarmare 
în Europa. Am în vedere — în 
afară de problemele rachetelor și 
armamentelor nucleare, care trebuie 
să-și găsească o soluție în cadrul 
tratativelor între Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Âmericii și cu 
participarea altor state, după cum 
am menționat — stabilirea unor mă
suri concrete de dezarmare gene
rală ; mă refer la armamentele cla
sice, care, de asemenea, trebuie 
avute în vedere în contextul securi
tății, încrederii și realizării unor 
măsuri de dezarmare.

Sperăm că Ia această conferință se 
va acționa în așa fel îneît ea să 
răspundă așteptărilor tuturor statelor 
și popoarelor din Europa și să mar
cheze un nou moment în calea rea
lizării unei colaborări pașnice, a 
întăririi securității și prieteniei între 
toate statele continentului nostru.

ÎNTREBARE : Dumneavoas
tră, domnule președinte, sin- 
teți considerat un profund cu
noscător al situației din Orien
tul Mijlociu și ca om politic 
care a desfășurat o intensă ac
tivitate diplomatică pentru so
luționarea dificilelor probleme 
ale acestei regiuni. Situația de
vine din ce în ce mai preocu- 
pantă și datorită-recentelor cioc
niri armate. După părerea dum
neavoastră, ce soluții ar putea fi 
aplicate pentru ameliorarea si
tuației din Liban și pentru a 
pune , ordine în celelalte pro
bleme ale regiunii ?

RĂSPUNS : în activitatea sa inter
națională, România s-a pronunțat și 
se pronunță ferm pentru soluționarea 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state numai pe calea tratativelor. 
Viața, evenimentele au demonstrat 
că recurgerea la calea militară pro
voacă mari pierderi umane și ma
teriale țărilor respective și. în ace
lași timp, determină o accentuare a 
încordării și o creștere a pericolului 
de război în general. De aceea, ori- 
cît de îndelungate și grele ar fi tra
tativele. ele reprezintă singura al
ternativă logică ce răspunde intere
selor fiecărui popor, ale păcii în 
general. Nimic nu justifică re
curgerea la arme, la calea militară 
în soluționarea unor probleme !

în acest sens, România s-a pro
nunțat întotdeauna pentru soluțio
narea problemelor din Orientul 
Mijlociu numai pe calea tratativelor. 
In- acest context, aș dori să mențio
nez faptul că. pe această cale, s-a 
reușit să se ajungă la un acord de 
pace între Egipt și Israel, la retra
gerea Israelului din Sinai și la re
dobândirea în mod pașnic a Sinaiului 
de către Egipt — ceea ce demon
strează în mod evident că această 
cale poate să ducă realmente la so
luționarea oricăror probleme, oricit 
de complicate ar fi ele.

în Orientul Mijlociu, din păcate, 
în ultimii doi ani situația s-a com
plicat și mai mult, iar în ultimul 
timp este deosebit de gravă. Acțiu
nile militare ale Israelului au dus, 
de fapt, la o complicare considera
bilă a acestei situații și la prezența 
unor trupe străine, în cadrul for
țelor multinaționale, în Liban.

în general, raportul de forțe din 
Orientul Mijlociu s-a schimbat. As
tăzi se poate spune că o soluționare 
deplină a problemelor din Orientul 
Mijlociu nu mai este posibilă fără 
o participare activă la aceasta atît 
a Statelor Unite ale Âmericii, cît și 
a Uniunii Sovietice.

Actualmente consider că se im
pune retragerea necondiționată a 
trupelor israeliene din Liban, depă
șirea situației din această țară prin 
realizarea reconcilierii naționale în
tre toate forțele politice și soluțio
narea deosebirilor și divergențelor 
pe calea politică, a negocierilor, în 
mod democratic, în vederea asigu
rării independentei și suveranității 
Libanului. în același timp, trebuie să 
se ajungă și la retragerea celorlalte 
trupe din Liban — și am in vedere, 
în primul rind, a trupelor din cadrul 
forțelor multinaționale. Pînă atunci, 
se impune însă ca aceste trupe să nu 
se mai amestece în problemele in
terne din Liban și să pună capăt 
unor acțiuni împotriva altor state.

în același timp, consider că este 
necesar să se treacă la organizarea 
unei conferințe internaționale în ve
derea realizării unei păci trainice și 
juste în Orientul Mijlociu, în cadrul 

căreia să fie soluționată în primul 
rînd problema palestiniană, pe baza 
dreptului acestui popor la autodeter
minare, inclusiv la realizarea unui 
stat palestinian independent. La o 
asemenea conferință internațională 
ar trebui să participe toate țările in
teresate, inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, precum și 
Uniunea Sovietică și Statele ' Unite 
ale Âmericii și, eventual, și alte sta
te care pot contribui la o soluție po
litică.

Se poate spune că este posibil și 
trebuie să se ajungă la realizarea u- 
nei păci generale în Orientul Mijlo
ciu, care să asigure atît existența și 
suveranitatea Israelului, cit și exis
tența și suveranitatea unui stat pa
lestinian independent. Numai pe o a- 
semenea bază este posibilă o pace 
trainică, o pace justă care va resta
bili liniștea în Orientul Mijlociu.

ÎNTREBARE : Acum o între
bare despre Balcani, domnule 
președinte. Există pericolul ca 
actuala tensiune Est-Vest să 
aibă repercusiuni negative asu
pra situației din Peninsula Bal
canică. Ce credeți că ar trebui 
făcut, domnule președinte, pen
tru a promova și realiza propu
nerea României privind crearea 
unei regiuni a colaborării, bunei 
vecinătăți, fără arme nucleare 
și fără baze militare străine ?

RĂSPUNS : în primul rînd, aș 
dori să menționez, cu multă satisfac
ție, că România întreține relații bune 
cu toate țările din Balcani, că, in 
ultimii ani, s-au dezvoltat relațiile și 
colaborarea — atît bilaterală, cît și 
multilaterală — între diferite state 
din această zonă a Europei. Au avut 
loc o serie de reuniuni pe probleme
le economice, energetice și al
tele, iar la începutul anului viitor 
urmează să aibă loc, la Atena, o 
reuniune de experți. consacrată pro
blemelor colaborării si transformării 
Balcanilor într-o zonă fără arme 
nucleare.

în actualele împrejurări s-ar pu
tea întîmpla. într-adevăr. ca situația 
din Europa. încordarea extremă lâ 
care s-a ajuns să aibă anumite Jh- 
fluente negative. Consider însă că 
este în interesul țărilor din Balcani 
să nu se lase influențate de această 
situație. Dimpotrivă, ele trebuie să-și I 
întărească colaborarea si să actio- { 
neze pentru îmbunătățirea continuă ; 
a relațiilor dintre ele. pentru a con- | 
tribui la depășirea situației grele din I 
Europa, dintre Est si Vest și, în j 
același timp, pentru dezvoltarea co- ■ 
laborării, bunei vecinătăți si pregă- ■ 
tirea unei conferințe la nivel înalt a ' 
statelor din Balcani în vederea rea- i 
lizării unor noi înțelegeri care șă 
dezvolte relațiile de prietenie si 
colaborare si să creeze condițiile 

/necesare realizării în Balcani a unei | 
zone fără ărme nucleare, fără bâze i 
militare străine. ,

In ce o privește. România va con
tinua să depună eforturi în direcția 
aceasta. Sprijinim, de asemenea, 
toate preocupările privind realizarea : 
unei asemenea zone fără arme nu
cleare în centrul Europei. în nordul 
Europei si. desigur, am saluta cu 
multă bucurie dacă s-ar realiza o 
asemenea zonă si în sudul Europei.,

ÎNTREBARE : Se apropie 
sfîrșitul anului. Vă pot întreba, 
domnule președinte, cu ce gin- 
duri și cu ce preocupări întîm- 
pină poporul român Anul NouJ 

RĂSPUNS : în momentul de față 
avem două grupe de preocupări le
gate de încheierea anului 1983 și tre
cerea în noul an. Prima grupă de 
preocupări este legată de realizarea 
în cele mai bune condiții'a planului 
de dezvoltare economico-socială. în 
aceste zile am avut și vom continua 
să r m o serie de întruniri ale or
gan elor democrației noastre socia
liste re analizează problemele dez
voltă . economico-sociale, planul și 
programele pe anul viitor.

Ne propunem să încheiem acest an 
cu rezultate, pe ansamblu, bune in 
dezvoltarea economiei naționale, cu 
un ritm de creștere a industriei în 
acest an de aproape 5 la sută, cu în
făptuirea fermă a măsurilor de creș
tere a veniturilor oamenilor muncii.

Ne pregătim pentru a realiza în 
anul viitor un ritm mai mare de 
dezvoltare, pentru a obține în agri
cultură rezultate mai bune, pentru 
a încheia aplicarea măsurilor de 
creștere a veniturilor oamenilor 
muncii. Considerăm că anul 1984 > 
este hotărîtor pentru realizarea cu 
succes a planului cincinal, a hotări- 
rilor Congresului al XII-lea al parti
dului privind trecerea României la 
un nou stadiu de dezvoltare și reali
zarea unei noi calități a vieții și 
muncii poporului nostru. Aș putea 
spune că din acest punct de vedere 
întîmpinăm Noul An cu multe spe
ranțe și cu posibilități reale de a 
realiza tot ceea ce ne propunem.

Al doilea grup de probleme este 
cel legat de situația internațională. 
Din păcate, încheiem anul într-o si
tuație deosebit de încordată și de 
gravă. Așa cum am menționat. 
România este hotărâtă să facă totul 
pentru depășirea acestei situații. Do
rim să conlucrăm activ cu toate sta
tele, fără deosebire de mărime sau 
orânduire socială — și sperăm să 
reușim să găsim căile unei colabo
rări in vederea depășirii acestei si
tuații, pentru a obține în viitorul an 
rezultate mai bune, pentru a opri 
amplasarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune și pentru a se relua po
litica de destindere, spre a răspunde 
astfel năzuințelor popoarelor de a 
trăi în pace, în libertate și indepen
dență, de a-și avea asigurată liniș
tea și pacea.

Aș dori să urez cititorilor dumnea
voastră și întregului popor italian 
succese cît mai mari în dezvoltarea 
economico-socială, un An Nou care 
să ducă la neamplasarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune în Italia, 
un An Nou cu rezultate cît mai buna 
și multă fericire !
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UNIREA OPERA ÎNTREGULUI POPOR
Consolidarea statului național unitar român, lumina tiparului

cerință vitală a dezvoltării societății românești*)
Același popor, de aceeași origine, 

daco-romană, vorbind aceeași limbă, 
de origine latină, creatorul unei cul
turi populare și cărturărești unitare, 
al unor obiceiuri și datini adine în
rădăcinate în simțirea și conștiința 
oamenilor, cu aceleași nevoi de în
destulat și cu aceleași posibilități de 
realizat, locuiește de milenii întreg 
teritoriul carpato-danubiano-pontic. 
Același popor, născut pe întreg acest 
cuprins, ca rezultat al simbiozei și 
contopirii substratului dac și super
stratului roman în Transilvania, în 
Tara Românească, Moldova și Do- 
brogea. Același popor adine înră
dăcinat în solul natal, la munte și 
In zona submontană, în zona coli- 
nară și în cea de șes. Același popor, 
de aceeași origine, înfrățit cu co- 

. drul în vremuri de restriște, cu dea
lurile și cîmpia în vremuri de liniște, 
și-a rodit glia străbună cu sudoarea 
frunții și a apărat-o cu jertfa vieții. 
Același popor, care de la nașterea 
sa a fost unitar, un singur popor, cu 
o singură istorie, cum demonstrează, 
în chin magistral, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
partidului, președintele tării, a fost 
unit totdeauna peste granițele arti
ficiale despărțitoare de frați. Iar 
pentru spulberarea acestor des
părțiri. poporul român în între
gimea sa, mase populare și vrednici 
conducători, n-a cunoscut clipe de 
răgaz, zi de liniște.

în acel ani de grele jertfe și de 
mari nădejdi, din preajma lui 1918, 
cînd evenimentele se precipitau cu 
mare repeziciune, cu fiecare zi 
apropiindu-se sfirșitul unor stă
pâniri anacronice, era limpede 
pentru orice observator obiectiv 
sensul marelui proces istoric : auto
determinarea popoarelor. Principiu 
recunoscut de toate popoarele civi
lizate, proclamat urbi et orbi de Le
nin, în numele Rusiei Sovietice, în
dată după victoria Marii Revoluții 
și de președintele american Wilson 
la 8 ianuarie 1918.

în aceste împrejurări, destrămarea 
anacronicei alcătuiri politice, impe
riul austro-ungar, se petrece într-un 
ritm tot mai alert. Nimic nu-i mai 
putea opri destrămarea, deoarece 
popoarele de secole subjugate sub
minau temeliile șubredului edificiu, 

\ prin vrerea lor neabătută și lupta 
lor neînfricată de unire național
ista tal ă.

Intre popoarele subjugate, româ
nii s-au dovedit cei mai dirzi și mai 
temerari în voința lor de a-și hotărî 
singțiri soarta, exemplu și pentru 
alții, animați de aceleași dorințe șl 
de aceleași voințe. Se întrunesc, ast
fel, la 12 octombrie 1918, la Oradea, 
reprezentanții Partidului Național 
Român din Transilvania si pe te
meiul dreptului fiecărei națiuni de 
a dispune singură și liberă de soar
ta sa, cei întruniți declară că națiu
nea română pretinde dreptul de 
a-și hotărî singură așezarea ei prin
tre națiunile libere.

Declarația de autodeterminare a 
națiunii române de la 12 octombrie, 

‘ prezentată în parlamentul din Buda
pesta la 18 octombrie, înseamnă mo
mentul istoric de valoare epocală, 
fundamental pentru desăvirșirea 
unității politice și de stat a poporu
lui român. Pe baza ei și în numele 
principiilor cuprinse în ea se desfă
șoară toate acțiunile, se iau toate 
măsurile din a doua jumătate a lu
nii octombrie și din luna noiembrie, 
încoronate 
țională de 
clamarea
România.

La mai puțin de două 
!n noaptea de 30 spre 31 
ao constituie „Consiliul 
Român" din Transilvania, 
prelua și va exercita
acesteia, vreme de o lună.
ția a învins. S-a constituit Consiliul 
Național Român" — proclama ziarul 
socialiștilor români, „Adevărul". Era 
format, pe bază de paritate, din șase 
reprezentanți ai Partidului Național 
Român și tot atiția reprezentanți ai 
Partidului Social-Democrat.

Pentru stăpînirea situației, pentru 
îndrumarea și conducerea revoluției 
populare se impunea cu necesitate o 
nouă organizare politico-adminis- 
trativă a Transilvaniei. Locul auto-

rităților opresive și represive a 
fost luat de altele, potrivite cu 
vremurile șl cu situația revoluționa
ră, cu interesele poporului. Consiliul 
Național Român Central, constituit 
cu această menire, era investit de 
masele populare cu încrederea și au
toritatea de trebuință.

Consiliul Național Român Central 
și-a exercitat atribuțiile de guverna
re asupra teritoriilor locuite de po
porul român prin intermediul orga
nizațiilor locale în subordine : con
siliile naționale române și gărzile 
naționale române, județene, cercua- 
le, orășenești și comunale, înființa
te peste tot în prima jumătate a lu
nii noiembrie, formate din reprezen
tanții tuturor păturilor sociale, prin 
alegeri cu caracter democratic.

Se cuvine subliniat, așa cum este

Discursul festiv și solemn a fost 
rostit de Vasile Goldiș. Adresindu-se 
„Onoratei Adunări Naționale", omul 
de vastă cultură și înaintate concep
ții social-politice schițează în cu
vinte alese istoria dramatică, dar 
eroică a poporului român de-a lun
gul veacurilor. Sfîrșindu-și frumoa
sa cuvîntare, Goldiș supune spre 
aprobare Marii Adunări Naționale 
hotărirea de Unire cu România. 
Cînd Vasile Goldiș sfîrșește lectura 
punctului I al hotăririi, sala întreagă 
a răspuns printr-un tunet de aplauze.

După cuvîntările oficiale, Gheorghe 
Pop de Băsești supune Adunării, spre 
aprobare, Hotărirea primită cu una
nimitate și mare însuflețire.

După stingerea ultimelor aplauze, 
aclamații și urale. cei din sală se în
dreaptă spre Cîmpul lui Horea spre

m-are

unire 
toate

In

de Marea Adunare Na- 
la Alba Iulia, de pro- 

uniril Transilvaniei cu

săptămîni, 
octombrie, 

Național 
care va

guvernarea 
„Revolu-

•) Comunicare la Sesiunea științi
fică de la Ateneul Român consacrată 
aniversării făuririi statului național 
unitar român.

Acad. Ștefan PASCU
membru supleant al C.C. al P.C.R., președintele Secției de științe istorice 

a Academiei Republicii Socialiste România

adevărul, importanța istorică a aces
tor consilii, care au știut, în acele 
vremuri hotăritoare, să organizeze 
pentru întîia oară o țară nouă, o 
țară românească, așa cum era drept 
și după dreptate, potrivit cu situația 
etno-demografică a Transilvaniei, în 
majoritate absolută locuită de 
români în toate timpurile, apărată 
de români și dezvoltată de aceștia, 
împreună cu naționalitățile conlocui
toare, de asemenea în toate tim
purile.

în aceleași zile de la mijlocul lunii 
noiembrie, Consiliul Național Român 
Central, întruchipînd „voința suvera
nă a națiunii române" din Transil
vania, aducea la cunoștința consi
liilor naționale locale hotărirea ca 
în termen de 12 zile să se facă în 
toate județele locuite de români ale
geri de delegați (deputați) pentru 
„Marea Adunare Națională Română", 
ce urma să fie convocată în scurt 
timp. Alegerile effectuate pe baza 
„sufrajului universal" asigurau o 
adunare ce întruchipa „toate stratu
rile noastre democratice", țărani, 
muncitori, intelectuali, proprietari, 
comercianți și industriași.

Un manifest este adresat „popoare
lor lumii", care erau încunoștințate 
că națiunea română, „întruchiparea 
democrației celei mai desăvîrșite", se 
lega să nu asuprească alte neamuri, 
să asigure tuturor deplină libertate 
națională, să-și organizeze statul li
ber și independent pe temeiurile de
mocrației, asigurînd fiecăruia egali
tatea condițiilor de viață.

Peste două zile, la 20 noiembrie, 
este convocată Adunarea Națională 
pentru 1 Decembrie. Cele 10 zile ce 
despart convocarea de întrunirea 
Marii Adunări Naționale au fost cele 
mai entuziaste, mai înflăcărate și 
piai emoționante din Istoria români
lor din Transilvania și a întregului 
popor român.

încoronarea apoteotică a nestră
mutatei voințe se săvirșea la 1 De
cembrie, la Alba Iulia. Cu 2—3 zile 
înainte, „trenurile speciale sosesc la 
fiecare jumătate de oră". Alte mul
țimi sosesc cu căruțele, călări, pe jos. 
în zilele de 29—30 noiembrie, „Alba 
Iulia și împrejurimile s-au trans
format într-un cîmp al marii sărbă
toriri naționale nemaivăzut pînă 
atunci. Cîntecele naționale răsună cu 
putere, miile de tricoloruri filfîie în 
vint, grupuri de tineri dansează. 
Acordurile cintecului „Deșteaptă-te 
române" răsună din toate părțile". 
Descrierea mărețului tablou aparține 
ziarului maghiar din 
Ujsăg".

A doua zi, duminică, 1 
începind de pe la ora 7 
începe defilarea „șirurilor nesfîrșite 
de oameni", sosiți de peste tot.

La ora 10,00 urcă pe scena impro
vizată în sala Cazinoului, numită de 
acum a Unirii, în aclamații și urale 
furtunoase, membrii Consiliului Na
țional Român.

Cel dinții care rostește cuvintul 
este Ștefan Cicio-Pop. președintele 
Consiliului Național Român Central, 
subliniind importanța momentului 
istoric.

Președinte al Adunării a fost ales 
octogenarul Gheorghe Pop de Bă
sești, președintele Partidului Na
țional Român, care salută Adunarea, 
cerînd tuturor celor prezenți să fie 
conștienți că acolo și atunci „se 
pune piatra fundamentală a fericirii 
neamului românesc".

a vesti mulțimilor adunate actul cel 
mare, pentru care se adunaseră din 
patru unghiuri vreo 130 000 de oa
meni, înfruntînd primejdii, frig și 
lipsuri, așteptind răbdători, în lapo- 
viță, ceasuri întregi. Erau țărani în 
marea majoritate, vreo 10 000 de 
muncitori, intelectuali, orășeni, stu- 
denți și elevi, bărbați și femei — un 
furnicar de oameni, o pădure de dra
pele, care păreau că au crescut din 
pămînt.

Cauza dreaptă a învins. Nedreptă
țile seculare au fost reparate, nu din 
răzbunare împotriva cuiva, ci, după o 
matură chibzuință, pe temeiul unor 
legități nedezmințite și al tuturor 
principiilor și argumentelor. Se cu
venea luată în seamă voința nestră
mutată a întregului popor român de 
unire prin aplicarea princiniului au
todeterminării și a respectării reali
tăților etno-demografice. Putea afir
ma, astfel, cu profundă îndreptățire 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, pre
ședintele țării, marele gînditor și 
marele conducător al poporului ro
mân, că „desfășurarea evenimentelor 
istorice demonstrează în modul cel 
mai categoric faptul că Unirea nu a 
fost efectul unei întimplări, rodul 
unei simple conjuncturi favorabile 
sau al înțelegerilor intervenite la 
masa tratativelor, ci rezultatul luptei 
hotăritoare a celor mai largi mase ale 
poporului, un act de profundă drep
tate națională, realizarea unei con
cordanțe legice intre realitatea obiec
tivă și drepturile inalienabile ale po
porului, pe de o parte, și cadrul na
țional cerut eu stringență de aceste 
realități".

Nu se cuvine ignorată, dimpotrivă, 
se pretinde subliniată o altă parti
cularitate a mărețului eveniment. Și 
anume, tradiția chemării și consul
tării poporului cu prilejul istoricelor 
evenimente. Consultare cu caracter 
plebiscitar, ce conferă mai 
trăinicie hotărîrilor.

Se cuprinde în hotărirea de 
egalitatea în drepturi pentru 
naționalitățile conlocuitoare.
România socialistă, acest principiu a 
fost integral realizat. Mai era în
scrisă. in Hotărirea de unire de 
la Alba Iulia, înfăptuirea desă- 
vîrșită a unui regim curat democra
tic în toate domeniile vieții publice, 
principiu respectat, și acesta, în de
plinătatea înțelesului său în țara 
noastră. Vot direct, egal și secret, 
pentru ambele sexe în vîrstă de 21 
de ani — principiu depășit in Româ
nia socialistă, unde tinerii se bucură 
de asemenea drepturi de la vînsta de 
18 ani. Reformă agrară radicală pro
clama Marea Adunare Națională de 
la Alba Iulia ; reformă mai radicală 
decît cea dorită de cei de acum 65 
de ani a fost înfăptuită in România 
democratică în martie 1945. Asigura
rea pentru muncitorimea industrială 
a drepturilor și avantajelor existente 
în cele mai avansate state industriale 
mai cuprinde hotărirea din 1 Decem
brie ; de infinit mai multe drepturi 
se bucură muncitorimea în România 
socialistă — proprietară, producătoa
re și beneficiară a bogățiilor 
clasa conducătoare a societății 
tre socialiste. Dreptate și 
tate pentru toate națiunile, 
și .mici deopotrivă, mai proclama 
poporul român acum 65 de ani. 
Principii salutare, așezate la temelia 
României socialiste, proclamate, sus
ținute cu puterea marilor convingeri 
de țara noastră, de președintele ei, 
în toate împrejurările, cu autoritatea 
și marele prestigiu de care se bucură 
în lumea contemporană. In viitor să 
se elimine războiul ca mijloc de re
glementare a raporturilor internațio
nale, înscria poporul român în isto
rica Hotărire de la Alba Iulia. Este 
marele, salvatorul principiu intrat în 
sîngele poporului român pentru res
pectarea căruia a luptat și s-a jertfit 
secole de-a rindul. Este principiul pe 
care România socialistă și neobositul 
său conducător și mare strateg al po
liticii internaționale contemporane a 
reușit să-l impună lumii prin tena
citatea și dirzenia, hotărirea și per
severența ce-1 caracterizează pe de
plin.

Omagiind marea împlinire și pe cei 
ce au săvîrșit-o, legămîntul nostru se 
cuvine 6ă fie, în 
făptuiri socialiste, 
mai sus România 
fericirea celor ce 
și o înnobilează prin munca lor.

țării, 
noas- 
liber- 
mari

epoca marilor în
de a înălța mereu 
socialistă, pentru 
o înfrumusețează

rCONCERTE LA ATENEUL RtfMÂN

Cluj „Az

Decembrie, 
dimineața,

Rememorind cîteva 
din prezențele muzi- 
cal-artistice ale primei 
părți ale actualei sta
giuni bucureștene, este 
firesc să amintim pe 
acelea ale pianiștilor 
Dan Grigore, Valentin 
Gheorghiu, Annerose 
Smidt (R. D. Germa
nă), Gabriel Amiraș 
sau Frederic Agnessy 
(Franța), a violonistei 
Mihaela Martin, a 
flautistului Gavril 
Costea și clarinetistu
lui Aurelian Octav 
Popa, ale organiștilor 
Valentin Radu și Da
vid Ștefan, a chitaris
tului spaniol Victor 
Monge, a violoncelis
tului Miklos Perenyi 
(R. P. Ungară), a for
mației camerale new- 
yorkeze „Orfeus“. Un 
început de stagiune 
mai mult decît p.romi- 

. țător, de autentică 
consistență. Alături de 
aceștia, evoluțiile re
cente ale harpistului 
nostru Ion Ivan Ron- 
cea și pianistului Zol- 
tan Kocsis (R. P. Un-

gară) s-au constituit 
în momente de specia
lă anvergură solistică. 
Ion Ivan Roncea este 
tipul de artist pentru 
care actul interpreta
tiv constituie temeiul 
unei autentice, une’ 
responsabile angajări 
atît în plan ideatic, cît 
și expresiv. Acesta 
este emul dintre moti
vele pentru care inter
pretările sale dobîn- 
desc o impresionantă 
organicitate. Atît dan
surile pentru harpă și 
ansamblu de corzi de 
Debussy, cît și concer
tul de Hăndel au be
neficiat de o structu
rare ferm trasată, de 
un relief dinamic și \ 
rafinament timbral ce 
depășesc sfera acelui 
pitoresc sonor de care 
uzează și deseori 
zează interpreții 
tui instrument.

Zoltan Kocsis, 
ra poate cea mai in
teresantă a școlii pia
nistice din țara veci
nă, este — pe drept 
cuvint — socotit a

abu- 
aces-

figU-

1

Sub ochii fiecăruia 
dintre noi, la virsta 
copilăriei, tipograful 
așază litera A, dru
mul de început in des
coperirea lumii, a fru
museții și înțelepciu
nii ei.

Sub ochii fiecăruia 
dintre noi, de-a lungul 
întregii vieți, tipo
graful așază in litera 
de plumb flacăra nă
zuințelor noastre spre 
mai bine, innobilind-o 
cu munca lui de noap
te și zi, el, intiiul citi
tor și judecător sensi
bil al înaripatelor 
ginduri menite sâ se 
transforme, prin voin
ța milioanelor de oa
meni ai muncii, in ac
țiune dinamică in sluj
ba construcției socia
liste, a înfloririi necon
tenite a patriei.

El, tipograful, omul 
nopților albe, tovară
șul nevăzut în toate 
clipele noastre de in
timă meditație, mă
soară,, împreună cu 
noi, curgerea timpului, 
îi descifrează sensuri
le profunde, îi creea
ză, conștient, albie lar
gă spre împlinirea ce
lor mai înalte idealuri 

. legănate de inima o- 
menească ; libertatea, 
dreptatea, progresul. 
El, tipograful, ni se 
dezvăluie prin fiecare 
cuvint care poartă în
cărcătura de vis co
munist capabil să 
unească, monolit, în
tregul popor în marea

bătălie pentru pace, 
pentru victoria rațiu
nii pe planeta noastră; 
el, tipograful, ni se 
dezvăluie, părtaș și 
făurar, din fiecare 
cuvint care deschide 
izvoare de înțelepciu
ne și îndemn in inima 
noastră mindră că bate 
la unison in marea 
operă de edificare a 
civilizației comuniste 
pe pămintul românesc.

De Ziua
tipografilor

Cu mîna lui a orîn- 
duit in literă progra
mele cutezătoare ale 
partidului, gîndirea 
revoluționară a comu
nistului de omenie 
aflat la cirma destine
lor patriei, din care 
s-au născut marile îm
pliniri socialiste din 
cea mai fertilă epocă 
din istoria țării. Cu 
mina lui, tipograful o- 
rînduiește in literă de 
foc mesajul vibrant de 
pace și colaborare al 
poporului român adre
sat tuturor popoarelor 
lumii pentru a salva 
omenirea, prin lupta 
lor unită, de spectrul 
catastrofei nucleare.

La ora gravelor ho
tăriri ale umanității, 
tipografii aduc și ei 
argumentele, grele de

semnificații, ale mun
cii lor — contribuție 
de preț la comoara 
culturii și civilizației 
universale : primele
flori de grai românesc 
turnat in literă de 
plumb in Scheii Bra
șovului ; marile opere 
de cugetare si simțire 
inscrise in patrimoniul 
național; istoricul Ma
nifest al poporului 
nostru către popoarele 
lumii, răspindit prin 
lumina tiparului in a- 
nul Unirii din decem
brie 1918 ; insuflețito- 
rul Program al co
muniștilor de făurire 
a societății socialiste 
multilateral dezvoltate 
și de înaintare spre 
comunism a României 
socialiste independente 
și suverane ; mereu și 
mereu, primele g'n- 
duri și hotăriri ale 
muncitorului, țăranu
lui și intelectualului 
din România socialis
tă, ginduri și hotăriri 
de muncă și pace, de 
libertate, independen
ță și suveranitate, de 
strînsă colaborare cu 
toate popoarele lumii. 
O zestre de preț, ines
timabilă, la a cărei 
sporire, prin lumina 
tiparului, contribuie și 
el, tipograful.

li dedicăm omagiul 
nostru fierbinte, fră
țesc, in această tradi
țională zi a tipografi
lor.

Dlonlsie ȘINCAN

Ieri, in paginația „Scinteii"

CRONICA MUZICALA

face parte din primul 
eșalon al pianiștilor 
de' generație tinără. 
Cel de-al treilea con
cert pentru pian și or
chestră de Serghei 
Rachmaninov este una 
dintre acele partituri 
a cărei realizare în 
fapt sonor ee datorea
ză în măsură covârși
toare logicii construc- 
tiv-expresive de care 
dispune interpretul ; 
și, tocmai în acest 
sens, Kocsis își dezvă
luie înalta măiestrie 
de muzician dotat cu o 
gîndire pe cît de ope
rativă pe atît de con
cisă. Caracterul alert 
al tempo-ului, dina
mica, cu implicații di
recte în planul suges
tiei timbrale, prompti
tudinea și suplețea 
coordonării, a corelă
rii evenimentelor mu
zicale devin factorii 
esențiali ai acestui ra
finat spectacol pianis
tic.

Dumitru 
AVAKIAN

ÎMPLINIREA VOCAȚIEI
Horia Andreescu1 

ne-a impresionat pro
fund în concertul său 
6ustinut sub cupola 
Ateneului Român. A- 
cest mult dotat șef de 
orchestră din genera
ția sa. afirmat atît în 
tară cit și în străină
tate. întărește sensul 
aserțiunii potrivit că
reia nu poți fi un di
rijor autentic dacă nu 
aprofundezi atît muzi
ca simfonică propriu- 
zisă cit și pe cea de 
operă. înterpretind ge
niala Simfonie nr. 102 
de Haydn, Horia An
dreescu ne-a dovedit 
că este un maestru al 
eufoniei apolinice; nici 
un efect exterior, to
tul reducîndu-se la o 
emoționantă simplita
te. la o frazare de o 
noblețe reținută. în 
concordantă cu o con
strucție granitică, ac
centuând faptul in vir
tutea căruia. mirele 
clasic vienez a avut 
vocația arhitecturilor 
pe cît de firești, pe 
atît de savante. Și cită 
nevoie are publicul

nostru de o asemenea 
muzică cristalină, pli
nă de vitalitate, incit 
avem impresia că au
zim „sunînd o zare în- 
tr-un corn".... Sonata 
pentru orgă de Zeno 
Vancea este o creație 
sobră pînă la austeri
tate. in care acest 
maestru recunoscut al 
polifoniei pledează 
pentru un discurs so
nor redus la esență, 
liniștitor în părțile 
mediane, generînd acel 
climat prielnic medita
ției profunde. Organis- 
tul Josif Gerstenengst 
— care are mari meri
te în popularizarea 
muzicii românești con
cepute pentru orgă — 
a fost interpretul ideal 
al acestei compoziții, 
care, dincolo de acea 
austeritate de care 
vorbeam, relevă. în fi
nal. tainic, o imagine 
înseninată. „purtind 
In mîini corole vii si 
muguri"... In același 
concert, în compania 
filarmonicii ploiește- 
ne, Horia Andrees-

cu ne-a înfățișat la 
un înalt nivel artis
tic Simfonia a V-a de 
Schubert, amintin- 
dU-ne de tulburătoare
le întâlniri cu regreta
tul Constantin Silves
tri... Profunzime si o 
cuceritoare simplitate, 
lirism alternînd cu o 
impresionantă vigoare, 
grijă pentru amănunt 
fără a se pierde linia 
mane a construcției 
edificiului sonor — 
iată doar cîteva dintre 
însușirile acestei pre
zentări pe care publi
cul a răsplătit-o cu 
entuziaste aplauze. 
Horia Andreescu este 
în plină maturitate ar
tistică. Măiestria diri
jorală s-a înfrățit cu o 
accentuată sensibilita
te, și la toate acestea 
se adaugă un respect 
tulburător pentru indi
cațiile din partitură. 
Horia Andreescu sim
bolizează pe dirijorul 
generator de sonori
tăți de o policromie 
încîntătoare.

Doru POPOVIC!
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Unde evidențele 
nu-s clare, 

nici ordinea 
nu-i la ea acasă...
Constituie un prilej de stupefacție modul 

lejer în care, cîteodată, recepționează lim
bajul cifrelor unii administratori direcți ai 
bunurilor obștești, persoane însărcinate cu 
gospodărirea directă a valorilor materiale, 
precum și unii funcționari puși să-i contro
leze. Ca și cum matematica și-ar pierde 
brusc rigoarea, respectivii fac calcule 
„exacte" — la leu, la bănuț ! — după care 
renunță la ele cu atîta ușurință, făcînd alte 
calcule și obținind alte rezultate, incit îți 
vine să te întrebi dacă nu se folosește 
„altă tablă a înmulțirii" și nu s-au des
coperit alte operații aritmetice, decit cele 
cunoscute. în realitate, nu operațiile arit
metice joacă feste ; aproximațiile pornesc 
din modul defectuos de tinere a eviden
telor de bază. Hiba nu constituie numai 
o chestiune de meticulozitate în scripte ; 
e vorba de a se respecta ordinea în însuși 
sistemul de apărare a patrimoniului ob
ștesc, care este de neconceput fără ținerea 
cu limpezime a evidențelor pretinse de lege, 
în mod normal, acolo unde domnesc 
ordinea și grija gospodărească în evidența 
și în folosirea patrimoniului există și o 
sensibilitate firească față ,de orice 6emnal 
de alarmă lansat prin bilanțuri, conturi, in
ventare. In schimb, unde se instalează 
aproximația, confuzia în realitatea faptică, 
acolo nici datele cifrice nu-și mai am par
că, forța de convingere, semnificația lor se 
estompează, dimensiunile sugerate se apla
tizează.

Observația este confirmată, destul de

frecvent, de procesele care privesc anulări 
de imputații, procese în care — din pricina 
datelor contradictorii puse la dispoziție de 
unitățile implicate — au loc pendulări ame
țitoare între „adevăruri" diametral opuse.

Un asemenea număr acrobatic l-a prile
juit și contestația introdusă de Stănică 
Gerda și alți cinci colegi de muncă împo
triva imputației emise pe numele lor de 
unitatea la care lucrează — întreprinderea 
de utilaj și piese de schimb pentru indus
tria chimică București. Paguba „invocată" 
de întreprindere înainte de proces impre
siona prin mărime. „Paguba" invocată de 
aceeași întreprindere in timpul procesu
lui : zero lei, zero bani.

Cum se poate oare naște un considera
bil prejudiciu fantomă ? De ce trebuie să 
se întocmească dosare întregi de calcule, 
să se meargă la judecată, ca să se ajun
gă la concluzia că... nu există pagubă 7 
Răspunsul e simplu : proasta evidentă.

Organele C.F.I. au inventariat magazia 
gestionată de Stănică Gerda și au calculat 
o lipsă de 60 de tone (!) de material plas
tic. Nimeni n-a încremenit de spaimă, ni
meni n-a rămas mut de uimire. „Nu se 
poate, e ceva încurcat prin evidențe 1“ S-a 
acordat un termen pentru limpezirea evi
dențelor. Nimeni nu s-a deranjat cu așa 
ceva. Scriptele au rămas la fel de neclare. 
Abia după ce a fost emisă decizia de im- 
putație, s-a născut un nou punct de vede
re : lipsa materialului plastic s-ar compen
sa cu... plusul de materii prime necesare 
pentru fabricarea lui ? ! De unde apare 
plusul de materii prime ? Din faptul că s-a 
adus din altă întreprindere și introdus în 
hala de fabricație exact materialul ce ar fi 
trebuit produs în acea hală. Pentru ce a 
fost plimbat acel material, de ce nu s-au 
oglindit mișcările lui în acte ? Nu se știe.

In ultimă instanță, e o situație fericită 
că prejudiciul n-a existat decît pe hîrtie, 
că lipsurile nu se aflau în magazie, ci in... 
evidente. Dar din punct de vedere al apă
rării avutului obștesc, cu toate mijloacele 
si cu toată fermitatea, tocmai carențele

din scripte sînt neliniștitoare. Dacă evi
dențele de la întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb pentru industria chimică 
nu erau în măsură să reflecte clar situația 
a 6 vagoane de material, cum s-ar fi putut 
descoperi o eventuală sustragere de — să 
zicem — numai zece kilograme sau de o 
sută ? Iar dacă un material finit se plimbă 
dintr-o fabrică în alta care realizează ace
lași produs, fără rost și fără o evidență ri
guroasă, ce garantează că acel material nu 
e cuprins, fie și din greșeală, în bilanțurile 
de producție ale tuturor unităților în care 
poposește, ca fiind fabricat de fiecare in 
parte ?

Nu este logic ca într-o unitate să se con
state, fără emoție, o „pagubă" uriașă, apoi 
să se conchidă că paguba nici n-a existat 
și, tot așa, nimeni să nu se mire. Acroba
țiile cifrice nu sînt posibile decît acolo 
unde evidențele nu-s clare, iar unde evi
dențele nu-s clare, nici incorectitudinile 
mari nu se lasă așteptate.

Cu musca 
pe căciulă

Deosebit de insistent, cu un ton Împins 
pînă la vehemență, cetățeanca T.M. — parte 
civilă într-un proces de escrocherie — a 
stăruit pe lingă miliție, procuratură și jus
tiție să se întreprindă totul pentru prinde
rea și pedepsirea presupușilor complici ai 
inculpatului Popa loan. „Deoarece nu pu
tem accepta ca unii care atentează la mun
ca, onoarea și chiar viața oamenilor cin
stiți să rămînă nepedepsiți — scria ea în- 
tr-unul din memorii — vă rugăm respec
tuos să faceți in așa tel îneît toți cei care 
l-au ajutat într-un mod sau altul pe in
fractorul escroc Popa loan să-și primească 
pedeapsa meritată, conform legilor noastre 
umanist socialiste". La prima vedere — o

cerere foarte întemeiată. Principiile invo
cate sint, de asemenea, perfect valabile. 
Protecția legii asupra cinstei și tăișul ei 
asupra necinstei fac parte din realitățile de 
esență ale societății noastre. Și totuși, în 
raport cu datele concrete ale cazului, „prin
cipialitatea" petiționarei este exagerată, in
suficient de sinceră și tardivă, foarte tar
divă. Dacă partea civilă T.M. și-ar fi adus 
aminte la timp de adevărul că legile noas
tre socialiste acționează în sens profund și 
real umanist, precum și de adevărul că so
cietatea, statul ocrotesc omul sancționînd 
cu severitate orice atentat „la munca, onoa
rea și chiar viața oamenilor cinstiți", dacă, 
simțindu-se pe deplin corectă, ar fi solicitat 
la timp protecția legii, atunci înșelăciunea 
a cărei victimă a fost nici nu s-ar fi produs.

Partea civilă T.M. lucrează la o uniune 
județeană a cooperativelor de producție, 
achiziție și desfacerea mărfurilor. Inculpa
tul de azi, mecanic auto, lucra și el în raza 
de activitate a acelei uniuni județene. Cind 
partea civilă se deplasa in comuna in care 
lucra și locuia inculpatul de astăzi, verifi
cările se terminau în, casa acestuia, într-o 
atmosferă de deplină prietenie cu întreaga 
familie. Astă toamnă, reflectorul legii — al 
legii umane, dar ferme pe care o invocă 
astăzi T.M. — a cuprins în raza lui și nere
guli grave comise la uniunea județeană. 
Au început cercetările, au survenit ares
tări. In mod reflex, fiecare om din perso
nalul uniunii și-a făcut un proces de con
știință ; unii au șămas cu fruntea sus, al
ții și-au reproșat lipsa de vigilență, alții 
au început să respire cu frica in sin.

Bun cunoscător al firii și secretelor con
tabilei T.M.. Popa Ioan a avut ideea sadică 
să ticluiască și să expedieze pe adresa dis
tinsei contabile o invitație la (chipurile) or
ganele de cercetare. Cartea poștală, destul 
de stîngaci completată, a scos-o pe desti
natară din minți. Aflat în preajma ei oda
tă cu sosirea corespondentei. P.I. i-a insu
flat temerea că foștii colegi de muncă, 
aflați in cercetare, au început să facă de
clarații. Dar tot el a consolat-o, promi-

țîndu-i sprijinul unui cuscru care ar putea 
anihila cercetările. Au mers imediat la 
C.E.C., au scos 10 200 lei și au făcut un 
drum pînă în cartierul Balta Albă, unde, 
pretindea, escrocul, ar fi locuit omnipoten
tul cuscru. Timorata invitată la cercetări a 
rămas în fața blocului, confidentul și „sal
vatorul" ei s-a plimbat vreo douăzeci de 
minute cu liftul, apoi a ieșit victorios cu 
cartea poștală „anulată". Cîteva zile, con
tabila a trăit beția triumfului ei asupra a 
ceea ce predea a fi chemarea legii.

Peste o lună de zile, Popa Ioan a repetat 
rentabila farsă. Noua carte poștală era și 
mai ridicol întocmită, pretindea destinata
rei să se prezinte cu... schimburi și hrană 
rece. Au circulat mult mai mult ca la „pri
ma chemare". Popa Ion a intrat în mai multe 
blocuri, s-a plimbat cu mai multe lifturi și 
i-a pretins o sumă mai mare : 37 000 de lei. 
T.M. i-a remis suma, fără măcar să-și in
formeze bărbatul, fericită că „se aranjea
ză". Comedia ar fi avut poate și alte acte, 
fără ca escrocata să apeleze la puterea legii 
— pe care cu aplomb o invocă azi — fără 
să-și aducă aminte că n-o poate amenința 
nici o primejdie dacă e nevinovată, iar dacă 
e vinovată, că aranjamentele nimănui n-o 
pot salva. Nu i-au deschis ochii decît in
discrețiile nevestei escrocului, care s-a apu
cat să i se plîngă, tocmai ei, că Popa loan 
a pus mîna pe 30 000—40 000 de lei și nu 
vrea să-i spună... de unde !

Organele de cercetare și justiție au sta
bilit clar că escrocul n-a avut complici. A 
scris singur cărțile poștale, a cumpărat și a 
lipit singur timbrele, singur a pus cores
pondența la cutie. „Complici" i-au fost cre
dulitatea victimei, sentimentul ei de „cu 
musca pe căciulă", încrederea în aranja
mente dubioase și lipsa dorinței de a apela 
Ia protecția legii. Lege pe care cu atita in- 
dîrjire o invocă astăzi, după ce fapta s-a 
comis și escrocul a fost pedepsit cu 4 ani 
de închisoare.

Sercjlu ANDON

[FĂPfUL; 
; DIVERS;
I Descoperire 
| arheologică

In timp ce se amenaja o te- 
Irasă în incinta S.M.A. Jegălia, 

județul Călărași, s-a desco
perit un complex funerar 

Icare datează — potrivit apre
cierii specialiștilor — din pe
rioada de început a epocii 
bronzului. Sub atenta indruma- 

Ire a muzeului județean, săpă
turile s-au efectuat cu cea mai 
mare grijă, astfel că a fost 

I dezvelit integral unul dintre 
mormintele aflate in așa-numi- 
ta „Movila lui Niță Majuru". 
Nu mică a fost insă surpriza cer- 

I cetitorilor cînd au descoperit 
trei schelete in loc de unul sin
gur, cum s-au intîlnit in majo- 

Iritatea înhumărilor preisto
rice similare. In cazul de față 
este vorba de un ritual funerar 
extrem de rar intîlnit și denumit 

Iin literatura de specialitate 
„ritualul unirii prin moarte". 
Complexul funerar de aici pre- 

Izintă o foarte mare importanță 
pentru cunoașterea începuturilor 
epocii bronzului în această parte 
a țării noastre.

’ „Pe fază"
I Specialiștii secției proiectări și 

ai secției metalo-energetice de 
la Întreprinderea de prelucrare 

Ia lemnului Vaslui au conceput 
și realizat, cu forțe proprii, o 
instalație eoliană cu o putere de 

130 kW. Montată pe acoperișul 
pavilionului administrativ, origi
nala instalație intră in funcțiune 
la cea mai mică adiere a vîntu- 

Ilui. Ea asigură energia necesară 
iluminării mai multor hale de 
producție. In același timp, ea 

I poate înmagazina și furniza e-
nergie electrică timp de 24 de 
ore chiar dacă nu bate vîntul.
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Iubitori 
de frumos

Hotărît lucru, Festivalul națio
nal „Cintarea României" a revi
gorat și una din frumoasele tra
diții din ținutul Gorjului — arta 
cioplitului în lemn. Unul din 
pasionații și statornicii iubitori 
și făuritori de frumuseți din 
lemn de stejar și frasin, din nuc 
și paltin este și profesorul Geor
ge Pănoiu din Bălănești. Nu in- 
timplător, el conduce o secție 
externă a Scolii populare de artă 
din Tg. Jiu. In momentul de 
față — după cum ne scrie N. 
Diaconu — alți 20 de invățăcdi 
descifrează, sub îndrumarea sa, 
tainele cioplitului și incrustătu- 
rilor in lemn. Cu elevii săi, el a 
deschis mai multe expoziții la 
căminul cultural din comună și 
una la Tg. Jiu.

I Din inimă
• La foarte puțin timp după ce Ia venit pe lume, un băiețel a 

contractat o boală atît de gravă, 
incit viața abia mai pîlpiia in 
el. Pînă și cei mai buni medici

Icare l-au consultat nu mai cre
deau în reușită, deși au făcut 
tot ce a fost omenește posibil.

IUnul dintre ei, Ioan Iliescu, a 
încercat... imposibilul, veghind 
zile și nopți la căpătiiul copilu
lui.

IOm care a ajuns astăzi la 26 
de ani și e sănătos tun. Părinții 
i-au povestit o dată prin ce ne-

Icaz trecuseră cu el și că dacă 
trăiește, apoi trăiește datorită 
doctorului Ioan Iliescu.

I„Intimplarea a făcut ca după 
26 de ani — ne scrie Dan Cri- 
șovan din Chelmac-Arad, că 

despre el este vorba — să-l în- 
Itilnesc pe cel care mi-a salvat 

viața. I-am spus cine sint și ce 
a făcut pentru mine, iar docto- 

Irul Ioan Iliescu din Lipova și-a 
amintit de cazul meu, dar mi-a 
răspuns că el n-a făcut atunci 
nimic deosebit, decit ceea ce a

I trebuit să facă, pentru că de-aia 
e doctor. Fie-mi permis să-i 
aduc, din inimă, cea mai căldu-

I roasă mulțumire. Chiar dacă 
vine după... 26 de ani!“

I Surpriza 
din vagon

La Combinatul siderurgic 
„Victoria" din Călan a sosit un

I vagon cu calcar expediat de sta
ția C.F.R. Cuciulat-Dej. In timp 
ce descărcau vagonul, muncitorii 
de aici au avut o surpriză : sub

Iun strat subțire de calcar ei au 
descoperit nu mai puțin de 18 
colete cu captatori solari. După

I inscripțiile de pe ambalaje, cap
tatorii solari trebuiau să ajungă 
la întreprinderea „23 August" 
din Satu Mare. De unde și pînă 

Iunde s-au „rătăcit" sub calcar ?
Si asta încă n-ar fi nimic, dar 
respectivii captatori solari, a- 

Iruncați claie peste grămadă, au 
fost deteriorați și nu mai pot fi 
utilizați. Vorba e : cine plătește 7

| Copiii,
I ca și părinții
■ Elev in clasa a Vil-a la Școa- 
Ila nr. 7 din Botoșani, Ionel Stru- 

gariu cunoaște foarte bine cele 
mai multe dintre animalele și 
păsările din Europa. „Cum ai 

I reușit 2“ — l-am întrebat. „M-a 
obligat colecția de timbre pe 
această temă ce mi-o îmbogățesc 

I mereu. Pentru gruparea lor a 
trebuit să învăț cit mai multe 
lucruri".

Pasiunea lui Ionel s-a născut 
in familie. Si nu întîmplător. 
Tatăl, muncitor la întreprinde
rea textilă „Moldova" din loca
litate, este ciștigător al mai mul
tor concursuri naționale și in
ternaționale de filatelie. La fel 

Ica și mama, muncitoare la 
aceeași întreprindere. Celălalt 
fiu al familiei Strugariu, elev 
de liceu, tot filatelist, este lau- 

Ireat al Festivalului național 
„Cintarea României".
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Domnului WILLY BRANDT
Președintele Partidului Social-Democrat din R. F. Germania, 

Președintele Internaționalei Socialiste

Stimate domnule președinte,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

vă adresez felicitări cordiale și calde urări de sănătate, fericire personală 
și succes în întreaga activitate.

Sînt cunoscute eforturile dumneavoastră pentru preîntîmpinarea _ unui 
război nuclear, oprirea amplasării de noi rachete în Europa, pentru întărirea 
încrederii între toate statele.

Consider că în actuala situație internațională este mai necesară ca 
orlcînd acțiunea unită a partidelor comuniste, socialiste, social-democrate, 
a forțelor democratice și progresiste, a tuturor popoarelor, pentru înfăptuirea 
dezarmării, și în primul rînd a dezarmării ilucleare, pentru asigurarea păcii 
și securității pe continentul nostru și în întreaga lume.

Amintindu-mi cu plăcere de convorbirile pe care le-am avut, îmi 
exprim convingerea că relațiile dintre partidele noastre se vor dezvolta și 
adinei în viitor, în interesul ambelor noastre țări și popoare, al progresului 
social, înțelegerii și colaborării internaționale.

Cu salutări prietenești,
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român

COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scinteii11

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să adresez Excelenței Voastre mulțumirile mele cele mai sincere 

pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare transmis cu ocazia zilei 
mele de naștere.

MAUNO KOIVISTO
Președintele Republicii Finlanda

Sosirea președintelui Partidului Socialist (E.D.E.K.) 
din Cipru, Vassos Lyssarides

La invitația C.C. al P.C.R.. sîmbă- 
tă seara a sosit la București Vassos 
Lyssarides, președintele, Partidului 
Socialist (E.D.E.K.) din Cipru.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele 
cipriot a fost salutat de tovarășii

Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid. (Agerpres)

Cronica
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara în perioada 13—17 decembrie 
1983 o delegație a Comitetului po
lonez al păcii, formată din Eugenia 
Kempara, membră a Prezidiului Co
mitetului polonez al păcii, membră 
a Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone, și Ludwik Krasucki, 
membru al Prezidiului Comitetului 
polonez al păcij, redactor-șef ad
junct al revistei „Nowe Drogi".

zilei
Oaspeții au avut întrevederi la Co- ■ 

mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii. Centrul național pentru pro
movarea prieteniei și colaborării cu 
alte popoare, Consiliul județean Ar
geș al F.D.U.S.. redacția revistei 
„Era socialistă", au vizitat obiective 
economice, social-culturale și turisti
ce din Capitală și din județul Argeș.

(Agerpres)

■ A fost conectată la sistemul 
energetic o nouă microhidrocentra- 
lă cu o putere instalată de 174 k\A/ 
la Milișauți, în județul Suceava. 
Noua microhidrocentrală va furniza 
anual peste 600 MWh energie e- 
lectrică. Aceasta este cea de-a 4-a 
unitate pusă în funcțiune în județ 
în acest an.

E Complexul comercial „Bega" 
din Timișoara, cea mai mare și mo
dernă unitate de desfacere a mărfu
rilor către populație din județul Ti
miș, a împlinit un deceniu de ac
tivitate. In acest răstimp au fost 
vîndute bunuri de consum industria
le și alimentare in valoare de a- 
proape 5 miliarde lei, numărul cum
părătorilor ajungînd la impresio
nanta cifră de 12 milioane.

■ Acționînd sub deviza : „Pro
duse mai multe, mai bune, cu con
sumuri reduse de metal", oamenii 
muncii din industria județului Mureș 
au economisit, in perioada care a 
trecut din acest an, aproape 1 000 
tone metal. Concomitent, planul de 
recondiționare a pieselor de schimb 
uzate a fost îndeplinit în procent 
de 105 la sută, realizîndu-se un 
spor de producție în valoare de 
peste 15 milioane lei.

■ Colectivul Laboratorului de 
cercetarea și utilizarea energiei vîn- 
tului de pe lîngă Universitatea din 
Brașov a realizat o nouă turbină 
eoliană de 50 kW. Noua turbină se 
caracterizează printr-un grad de 
sensibilitate sporit, ea putînd să 
funcționeze la o viteză a vîntului 
de numai 4 metri pe secundă.

■ Pentru oamenii muncii din 
municipiile și orașele județului Cluj 
au fost date în folosință în acest 
an aproape 5 000 de apartamen
te, mai bine de 36 800 mp spații 
comerciale, o școală cu 24 săli de 
clasă în cartierul Mănăștur, un in
ternat cu peste 300 de locuri în 
Cluj-Napoca, un liceu agricol și un 
magazin de tip B.I.G. la Turda.

■ A fost recepționat și dat in
I circulație un pod in lungime de 
' 240 metri, cu două benzi de .cir- 
V_________________________________

culație și cu 6 deschideri, care tra
versează rîul Prahova și calea fe
rată, în apropiere de orașul Co
marnic. Prin această construcție 
modernă de mare importanță, se 
reface legătura necesară unei bune 
circulații rutiere între drumul națio
nal numărul 1 și cunoscuta stațiune 
climaterică Breaza.

■ Prin valorificarea gîndirii crea
toare a oamenilor muncii din e- 
conomia județului Argeș, anul a- 
cesta au fost asimilate și moder
nizate 3 779 produse, cu peste 750 
mai multe față de anul trecut. Une
le din aceste produse au fost rea
lizate din materiale recuperate, iar 
altele au fost reproiectate la con
sumuri mult mai mici, dar cu pa
rametri mai inalți de competitivi
tate.

■ In municipiul Brăila a fost 
pusă în funcțiune o nouă centra
lă telefonică. Ea are o capacitate 
de 10 000 de posturi, care au și 
început să fie instalate în cartierul 
muncitoresc „Progresul" și în alte 
zone ale municipiului.

■ Colectivul întreprinderii „Teh- 
noton" din Iași a realizat apara
tul de radio numărul 5 000 000. In 
cei 10 ani de existență, în cadrul 
întreprinderii au fost asimilate și 
introduse în fabricație peste 140 ti
puri de produse electrotehnice și e- 
lectronice, intre care o gamă lar
gă de aparate de radio portabile 
și staționare, casetofoane și radio- 
casetofoane, radioreceptoare, in
stalații de televiziune cu circuit 
închis și altele.

■ Un nou cinematograf a fost 
dat în folosință la Galați. Unita
tea, cu 500 de locuri, este ampla
sată în noul cartier „Dunărea".

■ Locuitorii din comuna Horea, 
județul Alba, au inaugurat un mo
dern cămin cultural, pe care l-au 
ridicat cu forțe proprii în centrul 
așezării. Noul edificiu dispune de 
sală de spectacole, bibliotecă, 
punct de informare-documentare și 
club.

„Ghidul" 
candidatilor 
la studenție

Revista Viața studențească a 
editat, în suplimentul său „Pre- 
universitaria", un nou Ghid 
al candidatului la admiterea în 
invățămintul superior, menit 
să sprijine pe cei interesați în 
complexa problemă a orientării 
școlare și profesionale.

Candidaților la studenție le 
sint prezentate, ca și în edițiile 
precedente, citeva instituții de 
învățămint superior din Bucu
rești și din țară, precum și 17 
specializări din profilurile me
canic. energetic. metalurgic, 
construcții, forestier, chimic, 
economic, universitar etc. In a- 
cest cadru, conducători ai unor 
institute și facultăți, reputați 
specialiști și cadre didactice din 
învățămint, cercetare științifică 
și producție oferă viitorilor stu- 
denți opinii și argumente eloc
vente pentru alegerea profesiu
nii. La fiecare specializare sînt 
menționate condiții speciale de 
admitere, discipline de concurs, 
ca și o seamă de date privind 
„retrospective ale admiterii" 
(număr de candidați, de locuri, 
reușiți și mediile obținute la 
concursul din iulie 1983). Sint 
publicate, de asemenea, subiecte 
solicitate candidațllor din 1982 
și 1983 care au optat pentru dis
cipline tehnice de specialitate, 
însoțite de rezolvări, recoman
dări și observații ale cadrelor 
didactice universitare.

Noul Ghid se găsește de vîn- 
zare la toate centrele de difu
zare a presei.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 18 

decembrie, ora 20 — 21 decembrie, ora 
20. In țară : Vremea va fl în general 
umedă cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale mai ales sub 
formă de ploaie, la început în jumă
tatea de vest a țării, apoi și în rest. 
Pe alocuri se va produce polei. Vîntul 
va sufla moderat cu intensificări locale 
în Banat și la munte, predominînd din 
sectorul sudic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 6 și plus 
4 grade, cele maxime vor oscila între 
minus 2 și plus 8 grade. Ceață locală, 
mai frecventă în primele zile.

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

„Sesiunea fotbalistică" de toamnă-iarnă s-a încheiat

Au mai rămas însă două restanțe, care ar putea aduce 
unele modificări în clasament

„Sezonul alb" în platoul Bucegi
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BACĂU : Noi unități de alimentație publică
In centrul municipiului Bacău, ca 

și în noile cartiere de locuințe 
„Republicii", „Cornișa Bistriței" și 
„Mioriței" au fost construite și date 
in folosință în ultima vreme noi 
unități de alimentație publică, iar 
alte 20 au fost modernizate și re
profilate. La această dată, rețeaua 
de alimentație publică din munici
piul Bacău numără peste 100 de 
cofetării, patiserii, restaurante și 
cantine-restaurant cu o suprafață 
comercială de aproape 37 000 metri 
pătrați. Inginerul Nicolae Comis, 
directorul întreprinderii de alimen
tație publică, ne spunea că odată 
cu dezvoltarea rețelei a sporit și 
gama sortimentală de produse culi
nare și cea de servicii. în marile 
restaurante au fost organizate cine 
tradiționale cu specific pescăresc, 
haiducesc, vinătoresc. Cea mai 
mare parte a preparatelor culinare, 
de cofetărie și patiserie sînt reali
zate în laboratoarele întreprinderii 
băcăuane din materii prime obți

nute din gospodăriile-anexă. Pe 
lîngă marile restaurante și canti- 
nele-restaurant au fost organizate 
ferme pentru creșterea de animale 
Si păsări, precum și pentru pro
ducerea legumelor. Se asigură 
astfel necesarul de consum atît în 
restaurante, cît -și în cantinele- 
restaurant, iar o parte din aceste 
produse sînt valorificate sub formă 
de semipreparate prin unitățile de 
tip „Gospodina". Multe din produ
sele obținute în gospodăriile-anexă 
au fost însilozate și depozitate pen
tru perioada de iarnă.

Ca urmare a asigurării celor ne
cesare din producție proprie, îmbo
gățirii gamei sortimentale și bunei 
serviri a consumatorilor, volumul 
desfacerilor planificat a fost depă
șit în perioada care a trecut din 
acest an cu 3,5 milioane lei, iar 
cheltuielile de circulație a mărfuri
lor au fost reduse cu 2,5 milioa
ne lei. (Gheorghe Baltă).

t V

Teri, sîmbătă, s-a consumat și a 
17-a etapă din actualul teampionat 
divizionar „A" de fotbal. Turul însă 
nu poate fi considerat încheiat; pen
tru că au mai ramăs cele 'două res
tanțe ale lui Dinamo ; numai după 
consumarea acestora vom putea, 
deci, cunoaște forma definitivă a 
clasamentului cuprinzând cele 153 de 
meciuri ale turului. Vremea frigu
roasă, dar mai ales terenurile în
ghețate și acoperite cu zăpadă au 
influențat și de data aceasta calita
tea jocurilor și eficacitatea : au fost 
înscrise numai 14 goluri (13 de către 
gazde și unul singur de către oas
peți), înregistrîndu-se probabil cea 
mai mică medie de goluri din acest 
tur (1,55 pe meci). Nici spectatorii 
nu s-au prea înghesuit în tribunele 
înghețate, mai ales că televiziunea a 
transmis în direct aspecte de la me
ciurile găzduite de Pitești și Iași. în 
aceste condiții nu a fost înregistrată 
nici o victorie în deplasare, în șase 
partide învingînd gazdele, iar în ce
lelalte trei scorul rămînind egal. în- 
tr-o etapă în care în general arbitra
jele au fost apreciate ca bune și 
foarte bune, am consemnat reveni
rea pe teren a arbitrului internațio
nal clujean Mircea Salomir (indispo
nibil multă vreme din pricina unei 
grave accidentări). Poate că în retur 
vom putea consemna cu aceeași sa
tisfacție și revenirea unui alt arbitru 
excelent : orădeanul Mircea Neșu !

Redăm în continuare diagrama 
etapei a 17-a :

S. C. Bacău — Dinamo : 1—1
(1—0). Gazdele încep jocul vijelios, 
Șodman scapă spre gol, portarul Mo- 
raru nu mai poate decît să-1 agațe 
de picior și... penalti : execută și 
Înscrie Avădanei. Urmează o lungă 
perioadă de dominare a dinamoviști- 
lor, încheiată abia tîrziu, în repriza 
a doua, cu golul egalizator, înscris 
de un tinăr debutant — Dima. In 
continuare, la Bacău nu s-a mai în- 
timplat nimic și publicul a plecat 
spre case nemulțumit de joc șl de 
rezultat. Să reținem că echipa cam
pioană n-a apărut pe teren cu nu
mele mari despre care se auzea că 
vor fi transferate, ci cu doi tineri 
debutanți : Dima și Drăghici.

Sportul Studențesc — Jiul Petro
șani : 0—0. Jucătorii din Petroșani 
au reușit pe stadionul din Regie 
egalitatea pe care au mai smuls-o și 
altădată. Puținii spectatori nu au 
fost entuziasmați de calitatea me
ciului, întrucît șuturile la poartă au 
fost rare și ineficiente. Dominarea 
teritorială a Sportului a rămas za
darnică în fața unei echipe care a 
știut ce vrea, care a arătat că posedă 
experiența jocurilor grele în depla
sare și că beneficiază în continuare 
de un portar (Cavai) pe cit de va
loros, pe atît de norocos. Jiul încheie

turul campionatului cu un meci care 
confirmă poziția sa bună din clasa
ment

Politehnica Iași — F.C. Olt : 0—0. 
A fost un joc între echipele care se 
prezentau cu cele mai multe egalități 
la activ — cite șapte fiecare ; acum, 
au cite opt fiecare. Spectatorii care 
au urcat Dealul Copoului s-au arătat 
nesatlsfăcuți de joc și de rezultat, 
dar nu prea aveau dreptate, fiindcă 
în această toamnă echipa lor favo-

CLASAMENTUL
STEAUA 17 11 2 4 39-13 24
Dinamo 15 9 4 2 28-12 22
Univ. Craiova 17 10 2 5 26-14 22
Sportul stud. 17 9 3 5 27-18 21
F.C. Bihor 17 8 4 5 29-22 20
Polit. lași 17 6 8 3 17-14 20
S.C. Bacău 17 8 3 6 16-21 19
Jiul 17 7 4 6 15-20 18
F.C. Argeș 16 8 1 7 21-17 17
F.C. Olt 17 4 8 5 12-12 16
Chimia 17 6 4 7 19-25 16
F.C. Baia Mare 17 6 4 7 19-28 16
A.S.A. 17 6 3 8 17-22 15
Corvinul 16 5 4 7 21-20 14
Rapid 17 4 5 8 13-19 13
C.S. Tirgoviște 17 3 5 9 13-26 11
Dunărea C.S.U. 17 2 6 9 8r18 10
Petrolul 17 2 4 11 13-32 8

Programul restanțelor
Marți, 20 decembrie s F. C. Ar

geș - Dinamo.
Vineri, 23 decembrie : Dinamo - 

Corvinul

rită s-a comportat neașteptat de bine, 
obținind un punctaj și un loc în cla
sament mai mult decît onorabile.

Steaua — Petrolul Ploiești : 3—0
(2—0). Scorul a fost deschis prin 
autogolul petrolistului Călin, iar 
Pușcaș și Pițuircă l-au majorat. în
treaga echipă stellstă a jucat bine 
de data aceasta. Locul întâi ocupat 
de formația militară atestă ascensi
unea ei în acest sezon, drumul bun 
pe care pășește în noua componentă 
și sub noua conducere tehnică. In
discutabil, poziția de lider (chiar 
dacă este amenințată de Dinamo) 
este binemeritată.

F.C. Bihor — C.S. Tirgoviște : 3—0 
(2—0). Evident, Grosu a marcat și de 
această dată : 1—0. Celelalte goluri 
au fost înscrise de Georgescu și veș
nicul pelerin Nedelcu. Și F.C. Bihor 
încheie un sezon neașteptat de bun 
pentru ea.

F.C. Bala Mare — Rapid București: 
3—0 (2—0). în duelul celor două

promovate care de cîtva timp se tot 
poticnesc, echipa locală a. reușit să-și 
revină, mareînd două goluri prin 
Rosznâi și unul prin Laiș. Ambele 
echipe (dar cu deosebiro Rapidul) vor 
avea însă o iarnă grea și o primă
vară și mai grea.

Universitatea Craiova — Corvinul 
Hunedoara : 1—0 (0—0). Fără Donose 
(suspendat) și fără Geolgău, de la un 
moment dat, craiovenii au învins 
pînă la urmă, Cămătaru „păcălin- 
du-l“ o singură dată pe excelentul 
portar Ioniță. Fotbaliștii olteni au 
avut o contribuție deosebită la suc
cesele reprezentativei naționale, dar 
echipa lor de club, Universitatea 
Craiova, rămîne cu datorii fată de 
numeroșii ei simpatizanți din Oltenia 
și din restul țării. Va urma un retur 
al Craiovei ? Vom vedea Ia primă
vară...

F.C. Argeș — A.S.A. Tîrgu Mureș: 
1—0 (1—0). Autorul golului — Iovâ- 
nescu. Echipa lui Dobrin se află la a 
patra victorie consecutivă (după cele 
obținute în deplasare la Baia Mare și 
la Rapid, și acasă cu Politehnica 
Iași), victorii pe care le încheie cu un 
scor general excelent : 8—0 ! Restan
ța de marți cu Dinamo se anunță, 
prin urmare, ca foarte interesantă.

Chimia Rm. Vîlcea — Dunărea 
C.S.U. Galați : I—0 (0—0). Localnicii 
au asaltat fără încetare careul ad
vers, dar portarul gălățean Oană 
n-a putut fi învins decît o singură 
dată.

Sinteza turului. în cele 151 de me
ciuri disputate au fost înscrise 353 
de goluri — ceea ce înseamnă o me
die (bună) de 2,34 goluri pe meci. 
Cele mai multe victorii : Steaua (11); 
cele mai puține victorii : Dunărea și 
Petrolul (cite două). Cele mai multe 
goluri marcate : Steaua (39) ; cele 
mai puține goluri marcate : Dună
rea (8). Cele mai multe goluri pri
mite : Petrolul (32) ; cele mai puține 
goluri primite ; Dinamo și F.C. Olt 
(cite 12). Clasamentul golgeterilor 
ate in frunte pe Lăcătuș (10 goluri), 
Coraș (9), Cămătaru. Grosu, Pițurcă 
(cite, 8), Cîmpeanu (7), Augustin (6) 
ș.a.m.d. Campioana turului in Cam
pionatul speranțelor este Universita
tea Craiova, antrenată de Nlcolae 
Zamfir, echipă care, dealtfel, deține 
și trofeul ediției trecute de campio
nat ; pe locul secund — Rapidul lui 
Emil Dumitrii, iar pe locul al treilea 
(poziție nesatisfăcătoare), echipa na
țională de juniori care joacă sub nu
mele de Petrolul-Luceafărul.

Dar desprț acest tur de campionat 
vom avea destul răgaz să discutăm 
în lunile de iarnă, care oferă o bine
venită pauză competițională.

Gheorghe MITROI

în platoul Bucegi zăpada a căzut 
din belșug, acoperind bine de tot 
pîrtiile. Stațiunea meteorologică 
„Omul" ne-a informat că stratul 
de omăt este de peste o jumătate 
de metru și grosimea lui crește. Și
ragul stațiunilor de pe Valea Pra
hovei a îmbrăcat de asemenea hla
mida' albăa-iernii. ■
, Edilii, șspeiațiile ,șt , cluburile.^ 
sportive "din Sinaia, Bușteni? Azu-' 
ga au avut grijă să întimpine cum 
se cuvine „sezonul alb", asigunnd 
condiții de bună desfășurare ac
țiunilor de masă și competițiilor de 
mal mare sau mai mică anvergură. 
Aflăm de la primarul orașului Si
naia, Constantin Neagu, că încă 
înainte de a cădea zăpada pe pif
tiile de schi de la Valea Dorului, 
Vîrful cu Dor, Valea lui Carp, Fur
nica, s-au executat — cu concur
sul a sute de tineri sportivi ai ora
șului — șanțuri de refugiu și para- 
zăpezi, s-au curățat pîrtiile și cără
rile de pietre și crengi. Utilaje 
speciale bat zăpada după ce ninge. 
Pionierii de la cercul de turism din 
localitate, elevii de la clubul spor
tiv școlar condus de profesorul Vi
sile Feldman, oamenii Salvamontu- 
lui în frunte cu inimosul alpinist 
Mihai Sîrbu \ au refăcut toate 
marcajele pe cărările de munte care 
duc spre pîrtiile de schi și sanie.

O altă acțiune salutară : cercurile 
de geografie și de științe naturale 
ale elevilor vor întocmi în vacanța 
lor de iarnă hărți turistico-sportive 
care vor fi așezate la intersecțiile 
potecilor din Bucegi. Și alte citeva 
noutăți de ultimă oră : pe drumul 
vechi al Cotei 1 400 s-au terminat 
amenajările la o pîrtie de sanie 
care întrunește condițiile de desfă
șurare a unor concursuri naționale 
și internaționale ; zilele aeestea 
s-au executat ultimele lucrări de 
ridicare topometrică și de corectare 
matematică a unor viraje ale pîr- 
tiei și se așteaptă comisia — prea

.mult se lasă așteptată ! — de omo
logare a acestei lucrări. De aseme
nea, o veste bună și pentru bo- 
beri : întregul traseu al pîrtiei de 
bob — 1 200 metri — a fost repa
rat și reamenajat ; s-au moderni
zat mantinelele, s-a făcut verifi
carea stației de radioamplificare, 
,s-au tprminat reparațiile la cab<i- 

I nete de plecare și. sosire, O infor- 
“rriațTe utila și “pentru schiorii înce
pători : pîrtia mai ușoară de la 
Poiana Popicăriei și cea de sub te- 
lecabină au fost amenajate și date 
în exploatare. Pînă la finele lunii 
se vor monta aici și mijloace me
canice de urcare.

însușindu-și criticile mai vechi, 
O.J.T. Prahova și-a mărit numărul 
de centre de închiriere a materia
lelor și echipamentelor sportive. 
Acum funcționează 4 asemenea 
centre, in Sinaia, precum și la ho
telul alpin de la cota 1 400, la ca
bana Piatra Arsă, la hotelul „Silva" 
din Bușteni. Și încă ceva : un stoc 
mare de materiale și echipament 
modern și nou pentru adulți. dar și 
pentru copii a fost recent recepțio
nat. Am văzut și agenda competi
țiilor sportive din -acest sezon. Este 
deosebit de bogată. La schi alpin și 
fond, la sanie și bob se vor des
fășura întreceri atractive : Cupa 
speranțelor la copii, campionatele 
naționale de tineret și seniori la sanie 
și bob, concursul internațional de 
bob dotat cu trofeul „Carpați". Tot
odată, vor avea loc finala pe țară 
a „Săniuței de argint", o comneti- 
ție internațională dotată cu Cupa 
prieteniei și altele.

...Așadar, platoul Bucegilor, cu 
pîrtiile și cabanele sale, cit și sta
țiunile de pe Valea Prahovei aș
teaptă zilnic oaspeți amatori de 
mișcare în aer liber și de sport.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scînteii"

ÎN CÎTEVA
• în runda a 11-a a campionatu

lui republican masculin de șah, ce se 
desfășoară in Capitală, Stoica a cîș- 
tigat la Nicolaide, Kertesz a pierdut 
la Ghindă, Ghițescu l-a învins pe 
Mărășescu, iar partida Ionescu — 
Grunberg s-a încheiat remiză. în 
clasament conduc Valentin Stoica și 
Mihai Ghindă, cu cite 7,5 puncte. 
Astăzi, de la ora 14,45, în sala Clu
bului Mecanică fină, se vor disputa 
partidele rundei a 12-a.

• Cu două runde înainte de în
cheierea campionatului republican 
feminin de șah, care se desfășoară 
la Băile Herculane, in clasament 
conduce Margareta Mureșan, cu 9,5 
puncte, urmată de Dana Nuțu — 9 
puncte, Gabriela Olărașu, Gertrude 
Baumstark — cu cite 8,5 puncte. 
Marina Pogorevici, Elisabeta Po- 
lihroniade — cu cite 8 puncte.

în runda a 13-a. Margareta Mure
șan a învins-o pe Eugenia Ghindă, 
Dana Nuțu pe Eleonora Gogîlea, 
Smaranda Boicu pe Iudita Chiricu- 
tă. Gertrude Baumstark pe Mariana

RÎNDURI
Duminică, Gabriela Olteanu pe Voi- 
chița Călinescu, iar Marina Pogo
revici a ciștigat cu piesele negre la 
Gabriela Olărașu. în partidele Eli
sabeta Polihroniade — Mariana Io- 
niță și Ligia Jicman — Margareta 
Teodorescu a fost consemnată re
miza.
• Organizatorii Jocurilor Olimpi

ce de iarnă de la Sarajevo au a- 
nunțat că flacăra olimpică va fi a- 
prinsă, în ziua de 8 februarie, in 
timpul ceremoniei de deschidere, de 
către Sanda Dubravcici, campioană 
a Iugoslaviei la patinaj artistic. Pe 
de altă parte s-a precizat că schio
rul Bojan Krizaj va depune jură- 
mîntul in numele sportivilor.
• Marele maestru sovietic Gări 

Kasparov s-a calificat in finala tur
neului candidațllor la titlul mondial 
de teah, ciștigind cu scorul de 7—4 
puncte meciul din semifinale susținut 
la Londra cu marele maestru Viktor 
Korcinoi. în partida a 11-a, Kaspa
rov a obținut victoria la mutarea a 
32-a.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Titanic vals — 10; Vlaicu
Vodă — 15; O scrisoare pierdută — 
19,30; (sala Atelier) : între patru ochi 
(B) — 10,30; Intre patru ochi (A) 
— 19.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Comori 
muzicale*. Concert susținut de Or
chestra de cameră. Dirijor : Mircea 
C11*1 gT ph —1Q
• Opera Română (13 18 57) : Rapso
diile române, Gura lumii, Carmen — 
11; Bărbierul din Sevilla — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Oklahoma •— 10,30; Suzana — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra14

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 10; Mobilă și durere — 
15; Luna dezmoșteniților — 19,30;
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : 
Cabala bigoților — 10; Liniște, ne 
privim în ochi — 15; Rezervația de 
pelicani — 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81 : Fluturi, 
fluturi — 10; Maestrul și Margareta 
— 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 10,30: Șoareci de apă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 10; 
Preșul — 15; 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Copiii soarelui — 10;
Micul infern — 19,30; (sala Studio) : 
Pensiunea doamnei Olimpia — 15; 
Trăsura la scară —■ 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Jean, fiu! Iui Ion — 10; In
cidentul — 19; (sala Giulești, 18 04 85)

— Cocoșelui neascultător — 11; Arta 
conversației — 18.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 16; Revista revistelor — 20; 
(sala Victoria, 50 58 65) : Fotbal, mu
zică, umor — 16.
• Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Ne cunoaștem din vedere — 
19; (la Palatul sporturilor și culturii): 
Sanie cu zurgălăi — 18.
• Teatrul „Ion Vasllescu“ (12 27 45) : 
Despărțire la marele zbor — 10,30; 
Piatră Ia rinichi — 15,30; 20.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cîntărețul tristeții sale — 11; Intre 
caftan și smoking — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 10,30.
• z Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) :
Noul nostru vecin — 10; 12; (sala

Batiștei) : Tigrul purpuriu c&ruia-i 
plăceau clătitele — 11.
• Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 10; 16; 19,30.
• Estrada Armatei (13 60 64) : Estrada 
In croazieră — 16,30; 19,30.

cinema
• O lebădă iama : 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 și sălbaticii : UNION 
(13 49 04) — 10; 13; 16; 19.
• Neamul Șoimăreștilor : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 18,30.
• Serbările galante: VOLGA (79 71 26)

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30.
• Felix și Otilla : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18,30.
• Căruța cu mere : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Pe malul stîng al Dunării albastre:
VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Fructe de pădure : MIORIȚA
(14 27 14) - 10,15; 12,15; 14,15; 16,15;
18,15; 20,15, TOMIS (21 49 46) — 8; 13,30; 
15,45; 18: 20.
• Artista, dolarii și ardelenii : FLA
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 sîmbătă seara : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Balada soldatului : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,15; 19,30.

DUMINICA, 18 DECEMBRIE 1983
PROGRAMUL 1

9,30 Almanahul familiei
10,00 De strajă patriei. Raport In Inttm- 

pinarea Zilei Republicii
10,30 Viața satului (parțial color)

• Pentru producții record in 1984 1 
Oamenii muncii din agricultură 
acționează energic, responsabil in 
spiritul amplului șl mobilizatorului 
program stabilit la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R.
• Lucrările agricole de sezon exe
cutate la timpul optim, cu exigen
ță maximă ! Note, informații, re
portaje • Programul național pen
tru ridicarea potențialului produc
tiv al pămîntulul • Unități de 
frunte ale agriculturii noastre so
cialiste : C.A.P. Timboiești — Ju
dețul Vrancea • Tehnica populară 
românească • Din cele mai fru
moase cintece și jocuri

11.45 Lumea copiilor • 12,35 Telefllmo- 
teca de ghiozdan : Pinocchio — 
episodul 3

13,00 Album duminical (parțial color).
Din sumar : Telex ; Concert de 
prînz ; Umor și muzică ; Sub 
cupola circului ; „Balada" de Cl- 
prian Porumbescu. Moment core
grafic cu un grup de balerini de 
la Opera Română ; Cascadorii 
risului ; 14,30 Desene animate : 
Tom șl Jerry ; Patrie unită — mo
ment poetic ; Drumuri printre a- 
mlntirl. Lumea lui Constantin Tă- 
nase (I) ; De Ziua tipografilor. Re
portaj ; Muzică pentru toți ; Ti
neri interpret! laureați ai Festiva
lului național „Clntarea Româ
niei" ; Telesport ; Un compozitor 
și cîntecele sale — Laurențlu Pro- 
feta ; Semnal ; Divertisment cu 
orchestra de cameră din Tg. Mureș 

17,35 Micul ecran pentru cel mici 
18,00 Film serial. Viața lui Leonardo da

Vinci (color). Episodul 1
18.45 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color) 
19,20 Omagiu Unirii. Spectacol organizat

de Comitetul de cultură șl educa
ție socialistă al municipiului ( 
București și de Comitetul muni
cipal al Uniunii Tineretului Co- | 
munist

SO,05 Teleclnemateca. Ciclul : Mari ac
tori. „Taifun la Nagasaki" (color). < 
In distribuție : Danielle Darrieux, 
Jean Marais, Kishl Keiko, Gert I 
Frbbe. Regia : Yves Ciampl

21,50 Telejurnal (parțial color) • Sport i 
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
9,30 Din marea carte a patriei ' 3

10,00 Matineu simfonic
11,10 Din țările socialiste
11,35 Muzică ușoară •'>’1
11,50 Scena și ecranul
12,35 Bucuriile muzicii. Enesclana
13,05 Pași de viață lungă
13.30 Mic dicționar de operă și balet ,4
14.25 O viață pentru o idee. Radu Cer- !

nătesca' (1894—1958) •
14.50 Publlpitate î|
14,55 Teatru TV : „Erau foarte tineri* î 

de Pop Slmion. Regia artistică î 3 
Eugen Todoran

10.35 Desene animată : Slndbad mari- i
nărui |

17,00 Serată muzicală TV. Artiști ro* I 
mâni In studiourile noastre

19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Seară de operă. „Don Pasquale* 1 

de Donizetti. Ultima parte
20.30 Instantanee
20,40 România pitorească
21.00 Prime audiții simfonice românești
21.50 Telejurnal • Sport
22,00 închiderea programului

LUNI, 19 DECEMBRIE 1981
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20.30 A patriei cinstire — emisiune de 

versuri
20.35 Teatru in serial : „Flacăra revolu

ției". Adaptare după piesa „Băl- 
cescu", de Camil Petrescu. Adap
tarea pentru TV șl regia artistică: 
Horea Popescu. Episodul 2

21.25 Tezaur folcloric
21,45 In memoriam : Nichlta Stănescn
22,15 Telejurnal (partial color)
22.30 închiderea programului

SATU MARE:
Rețeaua comercială și buna servire — în pas 

cu cerințele consumatorilor
în cursul anului 1983, odată cu 

dezvoltarea edilitar-urbanistică a 
municipiului, rețeaua comercială a 
I.C.S.A.P. Satu Mare s-a îmbogățit 
cu noi unități, iar altele au cu
noscut o modernizare substanțială, 
satisfăcînd în felul acesta în bună 
măsură exigențele consumatorilor 
printr-o servire de nivel calitativ 
tot mai ridicat, intr-o ambiantă pri
mitoare, confortabilă. între unită
țile noi date în ultima vreme în 
funcțiune menționăm două ceaină- 
rii-cofetării, iar dintre cele moder

nizate — cofetăria „Bulevard", 
restaurantele „Cina*, „Intim". „Fe- 
mina" și braseria „Scala".

După cum ne informează directo
rul întreprinderii, tovarășul Vasile 
But, concomitent cu modernizarea 
și lărgirea rețelei de localuri, co
lectivul este permanent preocupat 
de diversificarea preparatelor culi
nare, de cofetărie și patiserie, în 
strînsă relație cu cerința satisface
rii unei alimentații raționale, sănă
toase. (Octav Grumeza).

ARGEȘ : Bogat sortiment de mărfuri industriale
în magazinele sătești

Uniunea județeană a cooperative
lor de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor Argeș pune. la 
indemîna cetățenilor un bogat sor
timent de mărfuri industriale de 
calitate. Sătenii găsesc în unitățile 
comerciale din comune mobilă, te
levizoare, mașini de spălat, articole 
de menaj, unelte și mașini agri
cole, stofe, albituri, tricotaje etc. 
„De la începutul anului — ne spu
ne tovarășul Mircea Trușcă, vice
președinte al uniunii — cooperati
vele de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor au livrat popu

• Capturați-I Ia barieră : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Lunga cavalcadă către școală : 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Capcana neobișnuită : BUCUREȘTI
(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 - 
10; 12.

lației de la sate produse peste plan 
in valoare de circa 20 milioane lei. 
Totodată, am organizat magazine și 
raioane speciale în care se vînd 
scule, unelte și dispozitive agricole. 
Astfel de magazine s-au deschis la 
Costești, Topoloveni, Slobozia și 
Stîlpeni. în ultima perioadă, baza 
materială a cooperativelor s-a dez
voltat simțitor. Au fost date în fo
losință unități comerciale noi în 
comunele Bascov. Bălilești. Ciofrin- 
geni și orașul Costești. (Gheorghe 
Cirstea).

• 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; 17,45; 
19,30, GIULEȘTI (17 55 46) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.
• Hercule cucerește Atlantida : LIRA 
(31 71 71) — 15,30: 17,30; 19,30.
• Dublu delict: FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Mitul Fedorei : FLOREASfîA
(33 29 71) — 8,45; 10,15; 14; 16; 18; 20.
• Domnul miliard : MUNCA (21 50 OD
— 15; 17,15; 19,30.



Propunerile României socialiste, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 

privind înlăturarea pericolului nuclear 
și salvgardarea păcii corespund 

intereselor vitale ale tuturor popoarelor

CU PRILEJUL LUCRĂRILOR CONGRESULUI P. C. DIN SPANIA
Tovarășa Dolores Ibarruri 

delegația P.C.Rs-a întîlnit cu

CONGRESUL
PARTIDULUI COMUNIST PORTUGHEZ

Inițiativele ți propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind înlă
turarea gravei primejdii nucleare, noile demersuri pentru salvgardarea 
păcii, cuprinse In recentele cuvintări sau in interviurile acordate unor ziare 
de peste hotare, precum și in declarațiile făcute cu prilejul unor intilniri 
la nivel inalt, poziția principială, consecventă a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, in 
efortul de soluționare a problemelor fundamentale care confruntă ome
nirea, se află, in continuare, in atenția mijloacelor de informare in masă 
de peste hotare. Presa și radioteleviziunea din numeroase țări scot in 
evidență caracterul realist, constructiv, înalta responsabilitate și profundul 
umanism ale politicii românești dedicate păcii, înțelegerii și securității in 
Europa și in întreaga lume. De asemenea, in paginile presei de peste 
hotare este redată imaginea muncii pașnice a poporului nostru care, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului sâu general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se află angajat in bătălia pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

Președintele României s-a pronun
țat ferm pentru înlăturarea comple
tă din Europa a oricăror arme nu
cleare. pentru o Europă lipsită de 
orice fel de armamente, pentru tre
cerea la măsuri de dezarmare gene
rală — subliniază ziarul spaniol „EL 
PAIS“, într-un material consacrat 
poziției exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, in 
cadrul întîlnirilor recente avute cu 
tovarășul Enrico Berlinguer, secre
tar general al Partidului Comunist 
Italian, și cu delegația Camerei Re
prezentanților a Congresului S.U.A., in 
legătură cu proiectele de amplasare 
a noi rachete nucleare'cu rază me
die de acțiune pe continentul euro
pean.

De asemenea, TELEVIZIUNEA 
SPANIOLĂ — TVE a evidențiat că 
șeful statului român a reafirmat po
ziția României împotriva amplasării 
rachetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune în Europa, pentru dezarmare.

. Președintele Nicolae Ceaușescu — se 
arată în conti
nuare — a subli
niat că reluarea 
negocierilor sovi- 
eto-americane de 
la Geneva ar răs
punde intereselor 
tuturor popoare
lor J— din țările 
socialiste și din 
țările occidentale, 
din țările Trata
tului de Ia Var
șovia și din țările 
N.A.T.O.

Sub titlul „România despre rache
te", ziarul grec „KATHIMERINI" 
publică un comentariu însoțit de 
fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se relevă că pre- 

i ședințele României și-a reafirmat 
opoziția față de instalarea noilor ra- 

1 chete nucleare cu rază medie de ac
țiune în Europa occidentală, cerînd 
și Încetarea contramăsurilor pe care 
le-a anuntat Uniunea Sovietică, fă- 
cind apel la reluarea negocierilor so- 
viețo-americane de la Geneva. Pre
ședintele României — menționează 
ziarul — a făcut această declarație cu 

■ prilejul dejunului oferit in onoarea 
secretarului general al P.C. Italian. 
Publicația citează aprecierea tovară
șului Nicolae Ceaușescu potrivit că
reia s-a ajuns la o Înrăutățire fără 
precedent a situației internaționale. 
Conducătorul statului român, arată 

, cotidianul, și-a exprimat convingerea 
că este posibil să se oprească cursa 

ț periculoasă a înarmărilor, să se reia 
; negocierile de la Geneva și să se 
t.eacă la realizarea dezarmării nu
cleare, a dezarmării generale.

Cotidianele mexicane „EXCEL
SIOR" șî „EL SOL DE MEXICO", 
evidențiind poziția fermă a Româ
niei împotriva rachetelor nucleare în 
Europa, reiau pasaje ample din 

: toastul rostit de tovarășul Nicolae 
i Ceaușescu la dejunul oferit in o- 
; noarea tovarășului Enrico Berlinguer. 
; Ele scot în relief ideea că problema 
' care se pune acum este aceea a 

opririi amplasării noilor rachete în 
Europa. Cele două ziare relevă că 
șeful statului român a cerut, recent. 
Republicii Federale Germania — unde 

. va fi instalată cea mai mare parte 
a rachetelor N.A.T.O. — să aibă un 
rol hotârîtor în cadrul eforturilor ce 
se întreprind in vederea depășirii 
actualelor greutăți. Totodată, este re
produs, din interviul acordat de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu ziarului 
canadian „Toronto Star", pasajul în 
care șeful statului român și-a expri
mat convingerea că Europa poate 
să ducă o activitate mai independen
tă și să-și aibă o politică proprie in 
soluționarea marilor probleme Inter
naționale. Cele două cotidiane evi
dențiază poziția clară și fermă a 
României în apărarea păcii și bunei 
înțelegeri între popoare.

Sub titlul „Propunerile președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru reali
zarea destinderii mondiale", ziarul 
guvernamental mexican „EL NA- 
CIONAL" redă principalele idei 
ale interviului acordat de conducă
torul partidului și statului nostru 
ziarului „The New York Times". De 
asemenea, CANALELE 2 ȘI 5 DE TE
LEVIZIUNE DIN MEXIC au prezen
tat propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitoare la renunțarea 
de către S.U.A. la instalarea noilor 
rachete în Europa și oprirea de către 
U.R.S.S. a aplicării contramăsurilor 
anunțate.

Prezentînd pe larg bogatul conți
nut de idei, noile propuneri pentru 
salvgardarea păcii și destinderii, pen
tru eliberarea omenirii de coșmarul 
nuclear, conținute în interviul acor
dat cotidianului „Toronto Star", PRE
SA SI RADIOTELEVIZIUNEA DIN 
CANADA evidențiază realismul și 
umanismul pozițiilor exprimate de 
șeful statului român.

„România și Canada, ca și alte țări, 
trebuie să-și unească eforturile pen
tru a stopa instalarea de rachete", 
subliniază intr-un articol ziarul 
„THE CITIZEN", din Ottawa. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — se a- 
rată in continuare — vede necesară 
o conferință a țărilor N.A.T.O. și ale 
Tratatului de la Varșovia nu ca o 
alternativă, ci ca un pas comple
mentar, ca o consultare în cadrul 
unui sistem de soluții pentru promo
varea destinderii.

Ziarul „LE DEVOIR" publică un 
lung comentariu al agenției CANA
DIAN PRESS, în care se arată că 
„președintele Nicolae Ceaușescu con
sideră că România și Canada trebuie

să facă eforturi pentru oprirea insta
lării de rachete și pentru organizarea 
unor întîlniri intre țările N.A.T.O. și 
statele membre ale Tratațului de la 
Varșovia, pentru a contribui la reali
zarea unei înțelegeri între U.R.S.S. și 
S.U.A. în problema dezarmării.

Făcind o trecere în revistă a ini
țiativelor românești și canadiene de 
pace, RADIOTELEVIZIUNEA CA
NADIANĂ a reliefat „propunerile va
riate și adecvate momentului dificil 
prin care trece omenirea, propuneri 
pe care președintele României le a- 
dresează conducătorilor țărilor socia
liste și occidentale.

Sub titlul „Dorim o Europă unită, 
nu o Europă a blocurilor militare", 
postul de televiziune C.B.C. a expus 
pe larg propunerile de pace ale pre
ședintelui României.

Ziarul belgian „LE DRAPEAU 
ROUGE" relevă că „România a ce
rut U.R.S.S. și Statelor Unite, potrivit 
unei declarații oficiale, să-și recon
sidere hotărîrile lor : pe de o parte. 
S.U.A. ar trebui să renunțe la insta

Presa de peste hotare continuă să publice 
ample relatări și comentarii despre luările 
de poziție ale șefului statului român în pro
blematica rachetelor cu rază medie de acți
une, despre realizările poporului nostru în 

dezvoltarea economico-socială a patriei

larea in R.F.G., în Italia și în Marea 
Britanic a eurorachetelor sale, iar, 
pe de altă parte. Uniunea Sovietică 
ar. trebui să întrerupă lucrările pre
gătitoare în vederea instalării rache
telor cu rază medie de acțiune in
R. D.G. și in Cehoslovacia".

PRESA, RADIOUL ȘI TELEVI
ZIUNEA DIN TURCIA au prezentat 
interviul acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ziarului canadian „Toron
to Star".

In cel mai important ziar din 
Peru, „LA PRENSA", a apărut, pe 
prima pagină, un articol de fond, 
însoțit de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care se referă 
la interviul acordat de conducăto
rul partidului și statului nostru co
tidianului „New York Times". Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — se 
spune in articol — a reafirmat pro
punerea sa ca S.U.A. și U.R.S.S. să 
se întoarcă la masa tratativelor de 
la Geneva pentru a realiza un 
acord asupra rachetelor cu rază me
die de acțiune.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
cere reluarea negocierilor" este titlul 
unui articol apărut în paginile coti
dianului „THE HERALD", din Zim
babwe, în care este prezentată pozi
ția României privind necesitatea re
luării negocierilor dintre U.R.S.S. și
S. U.A. în problema dezarmării, în
deosebi în problema rachetelor cu 
rază medie de acțiune în Europa. 
Articolul subliniază că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a afirmat din nou 
cu toată tăria — în cadrul întreve
derilor cu Enrico Berlinguer, secretar 
general al P.C.I. — opoziția sa față 
de amplasarea noilor rachete in 
Europa.

Referindu-se la interviul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu acordat ziaru
lui austriac „Arbeiter Zeitung", agen
ția FRANCE PRESSE subliniază că 
președintele României, arătînd nece
sitatea reluării tratativelor de la 
Geneva în scopul realizării unui a- 
cord pentru oprirea completă a am
plasării noilor rachete cu rază medie 
de acțiune, are în vedere o întîlnire 
a miniștrilor de externe ai Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite ale Ame- 
ricii și, eventual, pregătirea întîlnirii 
între președinții celor două țări.

A.F.P. evidențiază, totodată, că, ex- 
primîndu-se în mod deschis în pro
blema desfășurării „eurorachetelor", 
cit și a măsurilor sovietice de răs
puns, președintele Nicolae Ceaușescu 
ee pronunță pentru reluarea în cel 
mai scurt timp a tratativelor de la 
Geneva și sugerează o participare ac
tivă, mai mare ca în trecut, la nego
cierile de dezarmare a țărilor euro
pene — în special a celor care fac 
parte din cele două blocuri militare.

Președintele României — scrie a- 
genția citată — propune S.U.A. și 
U.R.S.S. să revină la situația exis
tentă înainte de începerea amplasării 
rachetelor cu rază medie de acțiune, 
ceea ce presupune oprirea amplasării 
rachetelor, retragerea sau, cel puțin, 
stocarea lor. oprirea trimiterii din 
Statele Unite ale Americii de noi ra
chete in Europa și oprirea, în ace
lași timp, a realizării contramăsuri
lor anunțate de Uniunea Sovietică.

Interviul acordat, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ziarului austriac 
„Arbeiter Zeitung" este citat într-o 
informație și de AGENȚIA ITALIA
NA DE PRESA ANSA, care men
ționează că șeful statului român, pro- 
nunțîndu-se împotriva continuării 
cursei înarmărilor, subliniază necesi
tatea de a se renunța la politica di
vizării lumii în zone de influență, 
politică ce ignoră interesele statelor 
europene.

Agenția Italiană de presă eviden
țiază necesitatea exprimată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu privind 
reluarea tratativelor de la Geneva 
dintre Uniunea Sovietică și S.U.A., 
pentru oprirea amplasării noilor ra
chete și a dezvoltării celor existente, 
precum și necesitatea ca la asemenea

tratative să participe toate statele 
europene.

Ziarele nipone „JAPAN TIMES" și 
„THE DAILY YOMIURI" au publicat 
articole în care pun în lumină pozi
ția statornică a României de înlătu
rare a armelor nucleare din Europa. 
Prezentînd interviul acordat de to
varășul Nicolae Ceaușescu ziarului 
..Toronto Star" din Canada, cotidia
nele nipone subliniază activitatea in
tensă și propunerile constructive ale 
șefului statului român în vederea 
depășirii situației actuale, opririi 
cursei înarmărilor și, în special, a 
înarmărilor nucleare și trecerii la 
realizarea de pași concreți în direcția 
dezarmării. Articolele cuprind largi 
extrase din interviu.

Cotidianul israelian de limbă en
gleză „JERUSALEM POST" repro
duce o serie de pasaje din interviul 
acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ziarului canadian ..Toronto 
Star", insistînd asupra ideilor care 
reflectă poziția României, a condu
cătorului partidului și statului nos
tru în problema desfășurării rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune în Europa. Este subliniată 
aprecierea potrivit căreia Europa 
poate să ducă o activitate mai 
independentă și să-și aibă o politică 
proprie în soluționarea marilor pro
bleme internaționale. După părerea 
președintelui României — mențio
nează ziarul — aceasta nu înseamnă 
o activitate împotriva uneia sau al
teia din marile puteri, ci în colabo
rare cu acestea, însă pe principiul 
deplinei egalități si printr-o politică 
proprie.

„Jerusalem Post" arată, de aseme
nea, că, în cadrul interviului, „pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a amintit 
propunerea avansată de conducătorii 

statelor partici
pante la Tratatul 
de la Varșovia cu 
privire la dizol
varea, în cele din 
urmă, a celor 
două blocuri mi
litare, apreciind 
că aceasta ar fi o 
soluție foarte
bună", în direcția 
edificării unui 
climat de încre
dere, securitate și 

destindere internațională.
Revista „HOROYA" din Guineea 

consacră actului de la 1 Decembrie 
1918 un amplu material, însoțit 
de fotografia președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Sînt reliefate momente 
importante din lupta poporului ro
mân pentru libertate, unitate și in
dependență națională. De asemenea, 
sint prezentate pe larg rezultatele re
marcabile obținute de România, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în toate domeniile de activitate.

Aspecte ale actualității românești 
socialiste, au fost înfățișate de zia
rele sovietice „PRAVDA", „SOȚIA- 
LISTICESKAIA INDUSTRIA",
„KRASNAIA ZVEZDA" și „SEL- 
SKAIA JIZN", care au reliefat 
eforturile ce se depun de oamenii 
muncii din țara noastră în diferite 
domenii ale economiei naționale. 
Astfel, sînt prezentate activitatea 
desfășurată pentru aplicarea de noi 
tehnologii în industria petrolului din 
România, efectele acestei activități 
în ridicarea indicilor producției. Alte 
materiale redau secvențe din munca 
energeticienilor, din preocupările in 
direcția utilizării energiei solare. De 
asemenea, este reliefată experiența 
oamenilor muncii de la sate în obți
nerea unor recolte bogate.

Dezvoltarea industriei românești 
de automobile este prezentată de 
publicația bulgară „PARALELI" în- 
tr-o corespondență din București. 
După ce relevă succesul de care, se 
bucură produsele acestui sector in
dustrial românesc pe piața interna
țională, publicația citată se referă la 
activitatea desfășurată de specialiștii 
din țara noastră pentru realizarea 
unor autovehicule cit mai economi
coase, la utilizarea pe scară largă a 
motoarelor diesel.

La rubrica „în țările socialiste", 
ziarul polonez „TRYBUNA LUDU" 
își informează cititorii că la Bucu
rești, unde s-a dat în exploatare în 
acest an o nouă secțiune a tronsonu
lui Est-Vest al metroului ce leagă 
două cartiere industriale ale orașului, 
continuă lucrările pentru extinderea 
liniilor trenului subteran. Se sub
liniază că metroul a devenit unul 
dintre cele mai populare mijloace de 
transport din capitala română. 
„Trybuna Ludu" relevă că expe
riența constructorilor din țara noas
tră va folosi realizatorilor metroului 
din Varșovia.

Pe un larg spațiu, publicația ceho
slovacă „HOSPODARSKE NOVINY" 
scrie despre construcțiile de locuințe 
din România. Cifre semnificative sînt 
prezentate cititorilor cehoslovaci 
despre realizările importante obți
nute în acest sector de activitate 
în anii socialismului. Sint înfățișate 
preocupări prezente și viitoare în 
domeniul edilitar, inclusiv pe linia 
creșterii eficienței în construcții, 
îmbunătățirii funcționalității clădiri
lor și aspectului arhitectonic al noi
lor construcții. ’

Frumusețea Deltei Dunării, roa
dele eforturilor depuse pentru pu
nerea în valoare a bogățiilor de aici 
sînt evidențiate într-un reportaj a- 
părut în suplimentul duminical al 
cotidianului „PRAVDA" din Bratisla
va, R.S. Cehoslovacă. O călătorie prin 
Deltă, începută în modernul oraș 
Tulcea, prilejuiește autorului repor
tajului prezentarea programului de 
valorificare a resurselor din această 
parte a țării, menționînd accentul ce 
se pune pă dezvoltarea pescuitului, 
agriculturii, economiei forestiere și 
turismului.

în trei emisiuni dedicate țării 
noastre, RADIODIFUZIUNEA DIN 
CIPRU a evidențiat dezvoltarea ju
dețului Olt, rezultatele obținute în 
agricultură, în acest an, precum și 
orientarea privind policalificarea ca 
o cerință a revoluției tehnico-știin- 
țifice românești.

(Agerpres)

MADRID 17 (Agerpres). — Cores
pondentă de la Rodica Dumitrescu : 
Președintele Partidului Comunist din 
Spania, tovarășa Dolores Ibarruri, 
s-a întîlnit cu delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de to
varășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii So
cialiste România, si a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
tovarășei Dolores Ibarruri un mesaj 
de calde salutări prietenești, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, 
precum și succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.S., în lupta și activi
tatea comuniștilor spanioli.

Exprimind cele mai vii mulțumiri, 
tovarășa’ Dolores Ibarruri a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena

★

La Madrid continuă lucrările ce
lui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist din Spania.

S-au încheiat dezbaterile pe mar
ginea raportului C.C. al P.C.S, Re
prezentanții celor 810 delegații, ce 
participă la congres din partea or
ganizațiilor regionale și provinciale 
ale partidului, s-au referit, în luările 
de cuvînt, Ia situația politică, econo
mică și socială a Spaniei, la proble
mele complexe cu care este confrun
tată țara, punînd accentul, totodată, 
asupra activităților'desfășurate și so
luțiilor preconizate de comuniștii 
spanioli în domenii majore, precum 
apărarea intereselor fundamentale 
ale oamenilor muncii în actualele 
condiții de agravare a crizei societă
ții capitaliste, lupta împotriva șoma
jului, apărarea cuceririlor democra
tice șl continuarea procesului de de
mocratizare a aparatului de stat, a

Ceaușescu cele mai calde salutări 
și urări de sănătate, de fericire, de 
noi succese în activitatea Partidului 
Comunist Român, precum și cele 
mai bune urări de prosperitate, po
porului român.

In cadrul convorbirii, s-a subliniat 
importanța dezvoltării și adîncirii 
raporturilor de prietenie, colaborare 
și solidaritate dintre P.C.R. și P.C.S., 
întemeiate pe stimă și prețuire re
ciprocă, pe deplină egalitate și res
pect fată de dreptul fiecărui partid 
de a-și elabora in mod independent 
linia politică, strategia și tactica re
voluționară, corespunzător 
tiilor istorice concrete din 
țară.

La întrevedere, care s-a 
rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească, in spiritul relațiilor stator
nice de prietenie existente intre cele 
două partide, a participat Vasile 
Sandru, ambasadorul României la 
Madrid.

LISABONA 17 (Agerpres). — La 
Porto au continuat lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Portughez.

Delegații dezbat raportul de acti
vitate al Comitetului Central al 
P. C. Portughez, prezentat de tova
rășul Alvaro Cunhal, secretar gene
ral al P.C.P.

In cadrul lucrărilor plenare ale 
congresului, tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe- 

' cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
rostit cuvîntul de salut adresat con
gresului din partea C.C. al P.C.R., 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

NAȚIUNILE UNITE

condi- 
fiecare

desfășu-

★

instituțiilor 
componente

Vorbitorii 
osebită identificării 
politice și organizatorice în măsură 
să contribuie la depășirea unor di
ficultăți apărute în ultima vreme, 
la creșterea rolului P.C.S. în viața 
politică a țării, sporirea influenței 
sale in rîndul maselor largi, întări
rea continuă a unității rindurilor 
partidului.

Problemele vieții internaționale 
actuale, politica externă a Spaniei 
și poziția P.C.S. față de acestea au 
fost abordate pe larg in dezbateri, 
subliniindu-se că un obiectiv central, 
prioritar, al luptei comuniștilor spa
nioli trebuie să-1 constituie, acum 
mai mult ca oricînd, salvgardarea 
păcii, eliminarea politicii de forță, 
a pericolului de război.

Simbătă au început dezbaterile pe 
marginea documentului politic.

și a tuturor celorlalte 
ale vieții interne.
au acordat o atenție de- 

modalităților

„Racolarea de cadre calificate - 
fenomen cu consecințe profund negative 

pentru țările în curs de dezvoltare14 
Proiect de rezoluție adoptat la O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— în Comitetul pentru probleme 
conomice al Adunării Generale 
O.N.U. a fost adoptat proiectul 
rezoluție în problema 
cadre calificate din țările în curs 

de statele 
celor 77", din 

Președintele

dezvoltare. prezentat 
membre ale „Grupului 
inițiativa României.

Reuniune de

racolării

e- 
a 

de 
de 
de

„Grupului celor 77“ a subliniat, 
acest prilej, importanța deosebită a 
activităților U.N.C.T.A.D. în dome
niul menționat, evidențiind necesi
tatea de a se acorda o atenție prio
ritară problemei racolării de cadre 
calificate din țările în curs de dez
voltare. fenomen cu consecințe 
profund nocive pentru aceste state.

urgență a
la cererea Angolei

Consiliului de Securitate

CU

17 (Agerpres),NAȚIUNILE UNITE
— Reunit de urgență la cererea An- 
golei, Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a examinat consecințele 
atacurilor lansate de forțele regimu
lui de la Pretoria impotriva regiuni
lor din sudul Angolei. Luind cuvîntul 
în deschiderea dezbaterilor, ambasa
dorul angolez, Elisio de Figueiredo, a

arătat că prezența trupelor sud-afri- 
cane pe teritoriul țării sale, încă din 
1981, și atacurile repetate ale aces
tora împotriva unor localități din 
Angola pun în pericol pacea și secu
ritatea în regiune și pe plan inter
național.

Dezbaterile asupra acestei proble
me au fost amînate pină luni.

în numele Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. conducătorul delegației P.CiR. 
a adresat celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Portughez, 
tuturor membrilor partidului, oame
nilor muncii portughezi, un călduros 
salut tovărășesc, împreună cu un me
saj de prietenie și solidaritate mili-. 
tantă.

Comuniștii români — se airată in 
salut — urmăresc cu sentimente de 
solidaritate activitatea desfășurată 
de Partidul Comunist Portughez 
pentru apărarea și promovarea inte
reselor oamenilor muncii, pentru 
realizarea aspirațiilor fundamentale 
ale poporului portughez de bună
stare, democrație, progres și pace.

Popoiul român, sub conducerea 
partidului comunist, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, depune eforturi susținute 
pentru ca, pe baza obiectivelor fun
damentale stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului, în actualul 
cincinal, 1981—1985, să se asigure 
dezvoltarea în continuare a forțelor 
de producție, ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității din agricul
tură și înfăptuirea unei noi revoluții 
agrare, înfăptuirea neabătută a pro
gramului energetic, astfel îneît, pină 
in anul 1985, România să-și asigure 
o independență în ce privește ener
gia și combustibilii și să-și satisfacă 
într-o măsură mai mare necesarul 
de materii prime cu forțele proprii, 
creșterea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului. 
Partidul nostru acționează cu con
secvență pentru adincirea și perfec
ționarea democrației socialiste, lăr
girea continuă a cadrului de partici
pare activă și directă a clasei mun
citoare. a țărănimii și intelectualită
ții, a întregului popor la organizarea 
și conducerea societății, asigurarea 
condițiilor pentru înflorirea multila
terală a personalității umane.

In activitatea sa internațională — 
a spus, în continuare, vorbitorul — 
România socialistă acordă o atenție 
deosebită dezvoltării relațiilor cu 
toate țările socialiste, extinderii le
găturilor cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate, cu toate 
statele lumii, fljră deosebire de orîn- 
duire socială, pe baza principiilor 
universal valabile ale independenței 
și suveranității naționale, egalității 
in drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc.

In condițiile gravelor evenimente 
care s-au produs în viața internațio
nală, ale intensificării cursei înar
mărilor atomice, creșterii pericolului

de război, al unei catastrofe nucle
are, România socialistă, președintele 
ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
desfășoară o intensă activitate in
ternațională pentru soluționarea pro
blemelor complexe care confruntă 
omenirea, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, în 
conformitate cu dorințele și aspira
țiile de pace, progres și civilizație 
ale tuturor popoarelor.

Partidul Comunist Român, România 
socialistă s-au pronunțat și se pro
nunță ferm pentru oprirea amplasării 
de noi rachete cu rază medie de ac
țiune în Europa, retragerea și distru
gerea celor existente, pentru adop
tarea unor măsuri de dezangajare 
militară și, în general, pentru tre
cerea la dezarmare, și în primul rînd 
la dezarmarea nucleară — a mențio
nat reprezentantul P.C.R.

Intr-o recentă Declarație a 
lor conducătoare de partid și 
România a formulat o serie 
puneri vizînd neamplasarea, elimi
narea și distrugerea tuturor rachete
lor nucleare cu rază medie de acți
une din Europa, îmbunătățirea cli
matului politic general, înlăturarea 
amenințării care planează asupra 
vieții și liniștii popoarelor. Mai mult 
ca oricînd, este necesar să se facă 
totul pentru reluarea dialogului pri
vind oprirea cursei înarmărilor și 
renunțarea la amplasarea de noi ra
chete în Europa, pentru diminuarea 
încordării, pentru reluarea politicii 
de pace, destindere, de dezvoltare 
independentă și cooperare, de solu
ționare a tuturor conflictelor și pro
blemelor litigioase dintre state ex
clusiv pe cale pașnică, prin tratative.

Partidul Comunist Român acordă 
o importantă deosebită întăririi con
tinue a relațiilor de colaborare cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
socialiste, cu partidele progresiste 
din noile state independente, cu miș
cările de eliberare națională, cu for
țele antiimperialiste de pretutindeni, 
pe baza stimei și respectului reci
proc, a dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora linia politică, strategia 
și tactica revoluționară corespunză
tor condițiilor concrete din fiecare 
țară, pornind de la necesitatea unirii 
eforturilor maselor populare în lupta 
pentru pace, dezarmare, indepen
dență națională și progres social.

Mulțumind pentru invitația adre
sată P.C.R. de a participa la con
gresul comuniștilor portughezi,- în 
încheierea salutului se exprimă suc
ces deplin în desfășurarea lucrărilor, 
în activitatea partidului, consacrată 
împlinirii aspirațiilor de dreptate și 
bunăstare ale poporului portughez, 
pentru triumful cauzei păcii, demo
crației și socialismului.

organe- 
de stat, 
de pro-

Contacte în vederea soluționării politice 
a conflictului dintre Iran și Irak

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a prezentat 
Consiliului de Securitate raportul său 
cu privire la contactele pe care le-a 
desfășurat în scopul soluționării po
litice a conflictului dintre Iran și 
Irak. Perez de Cuellar își reafirmă 
intenția de a continua eforturile în

vederea ajungerii la o încetare a 
ostilităților și își exprimă speranța 
că reuniunea la nivel înalt a țărilor 
islamice, programată pentru luna ia
nuarie la Casablanca, îi poate oferi 
o nouă ocazie de a discuta cu repre
zentanții celor două părți asupra mă
surilor care pot fi adoptate pentru 
facilitarea unei soluții pașnice.

NAIROBI
Kenya reafirmă sprijinul său față de lupta 

de eliberare a poporului namibian
NAIROBI 17 (Agerpres). — Gu

vernul Kenyei a reafirmat întregul 
său sprijin fată de lupta de elibe
rare a poporului namibian împotri
va ocupației ilegale a R.S.A. La în
cheierea convorbirilor de la Nairobi 
dintre ministrul kenyan de externe, 
Elijah Mwangale. si președintele Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, 
a fost condamnată atitudinea obstruc
ționistă a regimului de la Pretoria în

ceea ce privește respectarea dreptu
rilor legitime inalienabile ale po
porului namibian. subliniindu-se. in 
context, necesitatea intensificării, sub 
conducerea S.W.A.P.O., a luptei pen
tru eliberarea Namibiei. Nici o so
luție echitabilă nu poate fi obținută 
în problema namibiană fără a se tine 
seama de S.W.A.P.O., singurul re
prezentant legitim al poporului nami
bian. a menționat ministrul kenyan 
de externe.

HARARE
Reuniune consacrată extinderii cooperării interafricane

HARARE 17 (Agerpres). — La Ha
rare au început lucrările Conferinței 
ministeriale a organizației de coope
rare regională africană Zona de co
merț preferențială (P.T.A.), la care 
participă reprezentanți din cele 14 
țări membre ale organizației *— Bu
rundi, Insulele Comore, Djibouti, 
Etiopia, Kenya, Lesotho. Malawi, 
Mauritius, Ruanda, Somalia, Swazi
land, Uganda, Zambia și Zimbabwe. 
Iau parte, de asemenea, în calitate de 
observatori, reprezentanți din Ango
la, Botswana. Madagascar, Mozambic, 
Seychelles și Tanzania.

Obiectivul acestei reuniuni constă,

după cum s-a făcut cunoscut la Ha
rare, în elaborarea de măsuri menite 
să ducă la extinderea cooperării in- 
terafricane.

JAPONIA
Astăzi, alegeri 

generale anticipate
TOKIO 17 (Agerpres). — In Japo

nia s-a încheiat, simbătă, campania 
electorală în vederea alegerilor gene
rale anticipate care vor avea loc. du
minică, în această țară, relatează 
agențiile internaționale de presă. 
Timp de două săptămîni, în centrul 
dezbaterilor s-âu situat probleme 
decurgînd din implicațiile politice 
ale „afacerii Lockheed" — care se află 
la originea deciziei de convocare a 
alegerilor cu șase luni înainte de ex
pirarea mandatului legislativ de pa
tru ani — problemele economice șl 
financiare care confruntă Japonia.

In cadrul campaniei electorale, 
principalele partide reprezentate în 
Dietă — Partidul Liberal-Democrat, 
Partidul Socialist din Japonia. Parti
dul Comunist Japonez, Komeito și 
Partidul Socialist-Democratic — și-au 
prezentat candidați proprii, precum 
și candidați comuni într-un număr 
de circumscripții electorale.

Accentuarea fenomenelor de criză 
din economia țărilor latino-americane

relevată în raportul
SANTIAGO DE CHILE 17 (Ager

pres). — Țările Americii Latine se 
confruntă cu cea mai acută criză e- 
conomică din ultimii 50 de ani, cu 
grave repercusiuni pe plan social și 
politic, relevă raportul anual al Co
misiei Economice a O.N.U. pentru 
America Latină (C.E.P.A.L.), dat 
publicității la Santiago de Chile. Do
cumentul precizează că în anul 1983, 
produsul intern brut s-a redus, în • 
zonă, în medie cu 3,3 la sută, criza 
afectind cvasitotalitatea țărilor de pe 
continent _ — informează agențiile 
France Presse, Associated Press și 
I.P.S. Declinul activității economice 
în statele latino-americane a atras o 
creștere considerabilă a numărului 
șomerilor, iar inflația a atins niveluri 
nemaiintilnite, sporind de la 86 la 
sută, în 1982, la 130 la șută, în 1983.

Datoria externă globală constituie 
problema cea mai gravă a țărilor 
continentului, aceasta, potrivit esti
mărilor, urmînd să atingă la sfirșitul 
anului uriașa sumă de 310 miliarde 
dolari, se arată în raport. Numeroa
se state din zonă au fost obligate, 
în această situație, să-și reducă im
porturile. Exporturile lor au crescut 
cu 7 la sută, dar, în urma scăderii 
prețurilor materiilor prime pe piața 
internațională și, în general, a rapor
turilor economice inechitabile, veni
turile realizate din export de țările 
latino-americane s-au redus. De ase
menea, aproape 34 miliarde dolari 
— reprezentînd 39 la sută din valoa-

anual al C.E.P.A.L
rea exporturilor țărilor latino-ameri- 
cane — au fost destinate rambursării 
unei părți a datoriei lor externe, 
mare parte din aceste fonduri consti- 
tuind-o plata dobînzilor foarte ridi
cate.

Această situație, a declarat secreta
rul executiv al C.E.P.A.L., Enrique 
Iglesias, a provocat „violente și du
reroase procese de ajustare" în nu
meroase țări din zonă, obligate să re
curgă la adoptarea unor drastice pro
grame de austeritate.

Pentru depășirea dificultăților, deși 
pe termen scurt nu există perspectiva 
relansării economice, trebuie avute 
în vedere, între altele, noi mecanis
me, mai favorabile, privind reeșalo- 
narea datoriei externe, sporirea par
ticipării egale a statelor de pe con
tinent la comerțul internațional, ex
tinderea și diversificarea cooperării 
regionale — a arătat Enrique Iglesias.

QUITO 17 (Agerpres). — în capi
tala Ecuadorului se vor desfășura, 
luna viitoare, lucrările reuniunii la 
nivel înalt latino-americane consa
crate problemei datoriei externe a 
statelor din regiune — transmite 
agenția de presă peruană Andina. 
Reuniunea are drept obiectiv defini
tivarea unui document care să ex
prime poziția comună unitară a țări
lor din regiune privind căile de abor
dare și soluționare a datoriei externe 
latino-americane, estimată la peste 
300 miliarde dolari.
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LA KABUL a avut loc o ședință 
a prezidiului Consiliului Revolu
ționar al R.D. Afganistan în cursul 

■ căreia au fost examinate o serie de 
probleme privind accelerarea rit
mului de dezvoltare a industriei și 
agriculturii, asigurarea aprovizio
nării populației cu produse alimen
tare și mărfuri de larg consum. De 
asemenea, a fost subliniată nece
sitatea adoptării unor măsuri ur
gente în vederea încheierii refor
mei agrare.

PLENARA CONDUCERII P.S.U. 
DIN BERLINUL OCCIDENTAL. 
In cadrul plenarei conducerii Par
tidului Socialist Unit din Berlinul 
Occidental, președintele partidului. 
Horst Schmitt, a prezentat un ra
port referitor la participarea parti
dului la lupta pentru pace și 
dezarmare. Plenara a discutat, de 
asemenea, probleme privind orga
nizarea congresului partidului.

AGRAVAREA ȘOMAJULUI IN 
FRANȚA. Potrivit cifrelor ofi
ciale date publicității la Paris, șo
majul s-a agravat net în Franța 
în luna noiembrie, intr-un moment 
in care se pregătesc noi conce
dieri, in special in industriile de 
construcții navale, carboniferă și

siderurgică. Numărul șomerilor 
francezi înregistrați oficial la sfir- 
șitul lunii noiembrie era de 
2 223 000, în creștere cu 2.9 la sută 
în raport cu aceeași perioadă a 
anului trecut.

AJUTOR ALIMENTAR PENTRU 
UNELE ȚĂRI AFRICANE. La se
diul din Roma al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.) s-a anunțat 
că Programul Alimentar Mondial 
(P.A.M.), organism al F.A.O., a a- 
probat acordarea unor ajutoare ali
mentare în valoare totală de 25 
milioane dolari unui număr de trei 
țări africane afectate de o gravă 
secetă. Cele trei țări sint Maurita
nia, Mozambic și Mali. De aceste 
ajutoare vor beneficia, timp de pa
tru luni, un număr de circa 
1 350 000 persoane, menționează a- 
genția Reuter.
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DEFICITUL COMERCIAL AL 
STATELOR UNITE in cel de-al 
treilea trimestru al acestui an a 
fost de 12 miliarde dolari, a anun
țat Ministerul american al Comer
țului. într-un raport publicat la 
Washington se arată că deficitul 
bugetar s-a înrăutățit ca urmare a 
creșterii importurilor cu 5,2 mi
liarde dolari, în timp ce exporturi
le au sporit în acest interval cu 
numai 1,7 miliarde dolari. Deficitul 
comercial pe primele nouă luni s-a 
ridicat la 25.3 miliarde dolari, față 
de 11,2 miliarde dolari în perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

UN VISCOL NEOBIȘNUIT PEN
TRU ZONELE SUDICE ALE 
S.U.A. s-a abătut vineri, asupra 
unor regiuni întinse — din statul 
Texas pină în Alabama — deter
minând închiderea autostrăzilor, a 

, școlilor, precum și perturbarea 
traficului urban și feroviar — re
latează agențiile A.P. și U.P.I. In 
unele locuri, mercurul termome
trelor a coborit pină la minus 40 
de grade Celsius, iar grosimea 
stratului de zăpadă a atins 15 cm. 
Potrivit unui prim bilanț, 18 per
soane și-au pierdut viața.

POLIOMIELITA CONTINUA SA AFECTEZE UN MARE NUMĂR DE 
COPII IN LUME. Astfel, potrivit unui raport al Organizației Mondiale 
a Sănătății, dat publicității la Geneva, în 1982 au fost înregistrate 32 158 
de cazuri de poliomielită, în marea lor majoritate în țările din lumea 
a treia. Dar aceste date statistice sint departe de adevăr, a declarat un 
purtător de cuvînt al O.M.S., estimînd la cel puțin 200 000 cazurile de 
poliomielită în anul 1982. Pentru eradicarea acestei maladii este necesară 
o parte infimă din uriașa sumă pe care o înghite anual in lume cursa 
înarmărilor, sint de părere experții.
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